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 רייצ רפסה תיבל םירזוחה םיזיווה לכלו
 תכייוחמ תועש תכרעמ רוצ-ןב ףחש
 24-25 םידומע

 רבכ םיאבה םי-ו\\12-ה תרשע
 הלרגהב ופתתשה ךכו יונמ ושע
 תנתמ 26 קחשמב וכזו תישדוחה
 חלשיי קחשמה - טק 0%
 :םהיתבל

 חוחד ,הילצרהמ ביבא םשל
 ,הפיחמ ליג רלמ ,ביבא לתמ רידא
 טנפ ,אבס רפכמ ירוא דלפנרטש
 ,דולמ ףסוי סירוק ,םילשורימ ריאי
 לג ןלפק ,הילצרהמ רימא ףלוו
 ןתנוהיו דעלג קנרטספ ,ביבא לתמ
 .הננערמ הירא רפוסו הוקת חתפמ

 29 ןויל'ג

 סקימ :סקימוק
 סונייקואל רבעמ תושדח
 תודמול תריקס :6
 ול ]6
 קבשאלפ - ילרוג ןורכיז :6
 טקידניס - ןגרואמה עשפה תולילע :6
 םיקחשמ תריקס 6
 םיפיט :ם6"

 רודנורק :-
 ףדמה לע שדח

 היסקלגל םירנויטסווקה ךירדמ :6
 ל"וחמ םישדח 86 יקחשמ 6
 יוב םייג
 תועש תכרעמ :רטסופ
 םיפיט :יוב םייג ,ודנטנינ ,הגס
 הפילחב ףוק ומכ :היזטנפ
 ודנטנינ רפוס
 טז? ריד םע תובושתו תולאש
 :האנה תוריקחל הדיחיה
 היסקלגב טסיפמרט ךירדמ
 :םידיקפת יקחשמ
 םסקה תונמוא - םיטקרטסנוק
 ביירד הגמ הגס
 םינומחית :םידיקפת יקחשמ
 ךובמב ךובנ :םידיקפת יקחשמ
 ייפ הל ןגרומ :םידיקפת יקחשמ
 ינוידב עדמ :םקימוק
 חול

 הקפה לוהינ * קוצ רינ :ךרוע * ביבר דוד :להנמ
 * גרבלוז הרהוז :תינושל הכירע * ףארצ יליל :תועדומו
 ףחש ,קוצ רינ ,ו/ז2 ר"ד :םיפתתשמה * ביטגנ הדוהי :םלצ
 ,ץכ יזייד ,ימדש ןרוק ,סלדיא דוד ,ייפ הל ןגרומ ,רוצ ןב
 בוציע * הכונח רמות ,לט ינור ,סקופ ידע ,רעס-ןב ןרע
 הינבו ,דומיע ,רדס * ןח ןונרא ,רנימק ולוס :יפרג
 :סופד * תויגולונכט םסקימ ,לגיפש הקירא :תבשחוממ
  :הלהנמו תכרעמ * ןוחרי ,ו/1? :ל"ומ * מ"עב טנירפוט
  ?יתכרעמ רמוחלו םיבתכמל ןעמ * קרב ינב ,13 תרנכ

 * 03-5794711 :לט * 51114 :דוקימ ,קרב ינב 2409.ד.ת |
 07-373221 :(תליא) .835 * 03-5708174:סקפ

 ,תונתשהל םייושע ןותיעב םימסרפתמה םירצומה יריחמ
 חלשיש רמוח .תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה
 .רזחוי אל תכרעמל

 יםיזיוו ןלהא

 הכמה תא ךכרל ןויסינב
 תנש ץורפ םע םכילע תתחינש
 םיגחה תפיגמו השדחה םידומילה
 תכלוה ךא הנש לכ תרזוחה
 שדוחה םכל השיגמ ,הפירחמו
 תויהל הסנמש ןויליג זיוו תכרעמ
 !חילצמו - שודג ,ןווגמ

 ,עצמאה ידומעב וחתפת םא
 ולכות התוא תועש תכרעמ ולגת
 הביתכה ןחלוש דיל הוואגב תולתל
 םא .םוי לכ ונב רכזיהלו םכלש
 ולגת ןותיעה ףוסל ןווכל וכישמת
 םידיקפת יקחשמ לע תובתכ ןומה
 הבתכ ,ךובמב ךובנ ,םינומחית -
 .תיחצינה ןגרומ ןבומכו םימלג לע

 ןויליגה תליחתל ורזחת םא
 םישדח םיקחשמ יפלאב ופצות
 ,םיזירזה וניבתכ וטע םהילע
 - עדימה יבאתו םינמוימה
 ,טקידניסה ,לקטנטה ,רודנורקה
 םהילע םיקחשמ דועו קבשאלפ
 ופדפדת םא קר תעדל ולכות
 .םימיאתמה םידומעל

 לע םיבתכמ רבעב ונלביק
 ואצמת םעפהו ןותיעב ןוויג רסוח
 שי ,ןכ) םיזמר יווק לע תובתכ וב
 תונוכמ תודקרא לעו (הזכ רבד
 .ןהב הרוקש המו קחשמה

 יסיטרכ ךיא - יתרכזנ בוט ,הא
 םתא ?ףוס ףוס םתלביק ?רבחה
 וכישמת !יפוי ?םהב םישמתשמ
 םיסנמ ונחנא םייתנבו םהמ תונהיל
 תרגסמב תוחנה דועו דוע אוצמל
 .םיזיווה ןודעומ

 םכל לחאל אלא יל רתונ אל
 ורבעיש םיגחו עוגר םידומיל שדוח
 .םולשב

 קו3 רונ

 העדוה

 םיארוק תולאשל תובושת
 16:00-14:00 תועשה ןיב םייונמו

 .03-5794711 :לט .דבלב |



 סוניקואל רבעמ תושדח [ז
 זיוו ר"ד :תאמ

|! 5 
 וא הלועה שמשה ץרא ,ןפימ שדח שי

 .רתוי דוע הלועה הקינורטקלאה ץרא
 םיכישממ םיינפי םיסדנהמש רבתסמ
 תובוט ,תושדח קחשמ תוכרעמ חתפל
 .רתוי הברה תורקיו רתוי תומכחותמ,רתוי
 .[א1 זץסשתפ-ה איה ןהמ תחא

 4 ינפל רבכ הגצוה הנושארה התסרג
 וכזש םיטעמה תא זא רבכ המיהדהו םינש
 תיחכונה הסרגה ךא ,(...ינא םהבו) התוארל
 :בל ומיש .רתוי דוע המישרמ

 ,ביירד-הגמ הגסה לדוגב הספוק וחקל
 ןנוכו םינוטילקת ןנוכ הב וסינכה
 לש בצמב לעופה 386 דבעמ ,םירוטילקת
 הניא וזה תכרעמה .קיטסיו'גו טיב 2
 רשפאמה היזיולט קחשמ אלא בשחמ
 תרבחתמ איהו !פ6 יקחשמ םג וילע ץירהל
 איה ןפיב .ליגרה היזיוולטה טלקמל ןבומכ
 םירמוא .םיחמומו +...אל ךיא) הפי תרכמנ
 איה התמרב הב הרחתמה דיחיה רבדהש
 ,םדוק הרכזוה רשא 3-0-ע -ה תכרעמ

 לע ףסונ טבמ
 ביירד הגמ הגס

 רפושש שדחה רישכמה תונומת
 בצועמו שידח זראמל סנכוהו תינכט
 םג התנוש ולא םייונישל רבעמ .רתוי

 אוה ףאו םירוטילקתה ןנוכ לש ותרוצ
 ו

 .םדוקה םגדל האוושהב רופיש

 ...ל"וחב םירשק ילעבל
 המאתהה רסוח הניה היזיוולטה יקחשמל םיקחשמה רחבמב תוצופנה תויעבה תחא

 םירישכמ לע תולעופ ןניא ב"הראמ תוטלקש ךכ תונושה תונידמב רודישה תוטיש ןיב
 םיקחשמ ןיב םיאתמה תוטלק םאתמ הילגנאב רכמיהל לחה הנורחאל .ךפיהלו םיאפוריא
 .תיאפוריא ביירד-הגמ הגס תכרעמל םיאקירמאו םיינפי

 א המ
 ואדיו יקחשמב קחישש דחא לכ טעמכ

 אוהש ואדיוה קחשמ לע בשוח ומצע אצמ
 םיטנדוטס המפ ,ןכבו .ןנכתל הצור היה
 דציכ םידמול םה .קוידב-תאז םישוע ןפיב
 לכ טעמכ .םהלש םיקחשמה תא רוציל
 ואדיו יקחשמב םיקסוע וללה םיטנדוטסה
 תויתונמוא תויטנ ילעב םה ללכ-ךרדבו
 אל) קחתשמל ולאה רפסה יתבב ..דואמ
 תודוא םיטנדוטסה םידמול +...עונלוק

 הקיסומ בולישו ,היצמינא ,יפרג בוציע
 .םהלש תונכותה ךותל

 םיטעמ ךא ,עבק .ךרד תואלמ :תותיכה
 טעמ קרש ןוויכ - םימייסמש םידימלתה

 יקחשמב הנשה רתויב רכמנה קחשמה
 לש "2 .בוחרה-םחול" וניהו "היה היזיולט
 תדמוע ,התע .ודנטנינ רפוסה תכרעמ
 שמשה ץראב םלועה ריוואל תאצל
 תדחוימ הרודהמ םייניעה תנסכולמ

 ןורחאה עדימהש .םיפולאל
 ישוס חולשמ תועצמאב עיגהש
 קחשמבש ךכ לע עיבצמ ןפימ
 שומיש הנושארל היהי הז

 תוטלקל שדח גוסמ תונורכיזב
 32 לדוגב ודנטנינ רפוס
 קחשמה הז היהי .טיבהגמ
 ודנטנינ רפוסל רתויב לודגה
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 תושירדב דומעל םיחילצמ םהמ
 רעשל ןתינ .םיהובגה םיטרדנטסבו

 םיבוטה םיקחשמהו רחמה יתנכתמש
 .ולאה רפסה יתבמ ועיגי - רתויב

 ?ןפיב םידומילה תנש תחתפנ יתמ ,ונ

 זטמפס 6חהגוקוסא =סודסא
 תומכה ללגב ,הנכות לדוג לש םיגשומב
 תויומדה ףסואב שיש עדימה לש הלודגה
 הלודגה הנכות יהוז .םהיתועונתו שדחה

 קר הווקנ .תירוקמה תינסחמהמ םיילפכ
 .הזכ היהי אל הריחמש

 זיוו ר"ד :תאמ

 תויצקרטאה תחא
 הקינורטקלאה תכורעתב
 רשא הנורחאה תימלועה
 התיה ,םדוקה ןויליגב הרקוס
 םיהדמה היזיוולטה קחשמ
 ןבומכש ,זיוו ריד .3-כ-0
 ומצעב תכרעמה תא קדב
 ר"ד תויהל בוט המכ ,חא)
 תא בתכה לע הלעה ,(...זיוו
 .םכרובע וימשר

 לש ימשירה המש
 (₪5 631156 תוסחהותה6ת( :אוה תכרעמה

 /\ט(ןע6 1 .6החוותפ) -1] 1

 3-ע2-() [ה%6ז80ַזַןצ6 -ה תנוכמ

 היזיוולטה יקחשמ תא תחקול א!וט!וק!העסז
 תכרעמ םע םהילא ועיגה םרטש םיהבגל
 וא היזיוולט יקחשמ לש איהש לכ
 .םיבשחמ

 ,סניקוה פירט ,3--0 תרבח דסיימ
 םיעוציב תנתונ וזה תכרעמהש ריהצה
 םויה םייקש המ לכמ רתוי 50 יפ םיבוט
 טיב 16 לש תוליגר תוכרעמש דועב .קושב
 1,000,000 לש היצמינא רצייל תולגוסמ
 רצייל תלגוסמ 3-₪-0-ה ,היינשב תודוקנ

 היינשל עבצ תודוקנ ןוילימ 50 לש עצוממ
 "תילזונ"-ו הקלח העונת רוציל ידכ
 .תואיצמל (רשפאה לככ) הליבקמה

 היזיוולטה יקחשמש העשב ,ףסונב
 םע הנומת םיעיצמ טיב 16 ילעב םימייקה
 ,ךסמה לע םיעבצ 6
 [₪ | רתוי גיצהל לוכי 3--0-ה
 |54 יחי .םיעבצ ןוילימ 16-מ

 רצייל תלוכיה דבלמ
 ורכיז 3-כ-0-ה ,המיהדמ הקיפרג
 | לילצ תכרעמב דייוצמ
 רשא ללכה ןמ תאצוי ילטיגיד
 | םיקחשמל רבעמ העיצמ

| 
 ן

 6 תונומת םג ,כ תקיסומו

 םיעבצ וליפא המיאתמה הנכותה םעו

 לילצ שממ לש ואדיו יטרס
 .(תשו] א1סזנסמ (:]כ)

 אוה יתימאה רופיסה
 רבעמ הברה וניה 3--0-הש
 .היזיוולט וא ואדיו קחשמל
 השדח תיביטקרטניא תכרעמ
 לש םלש שדח םלוע תחתופ וז
 עדימו רודיב ,הדמול תונכות
 ,ךלשו ,ךלש תיבב םג .תיבב דחא לכל
 ...ךלשו

 :םילאוש םכתא עמוש רבכ ינא ,ןכ
 הווח ןקחשה !ןמאת אל "?תויקחשמה ךיא"
 ידי-לע הכ דע הגשוה אלש קחשמ תמר
 םיִנפ םושב קחשמ םושב תכרעמ םוש
 םיקחשמל הננכות שממ תכרעמה .ןפואו
 .הקיפרג יריתע םיידמימ-תלת

 ףכית ...ןולפל ךילא ךרדב 23-ה האמה

 הבחרה רוביח

 תואיצי

 ןאכ םג ילואו

 תוירכב רזומ יוריג שיגרת
 ...ךיתועבצא

 הדוקנל םיעיגמ ונא ןאכו
 םיבוט ךכ-לכ תויהל - תבאוכה
 קוושת תכרעמה .ףסכ הלוע
 ב"הראב בורקה ראוני שדוחב
 חיש 2,000-כ היהי םש הריחמו
 רבכ תורבח יתש .םיקחשמ אלל
 :םיקחשמ הרובע רצייל ולחה
 516 1 זסתו6ס 68

 .כצתהַוו65 61ץ7818]-]

 וגיצה םה הנורחאה הכורעתב
 - םיקחשמה לש תומדקומ תואסרג
 ויה םה - ףדרמ קחשמו הסיט רוטלומיס
 הייאר תודע) הליגר יתלב הרוצב םימישרמ
 קחשמה תונוכמ תמרב שממ ,וזיוו ר"ה לש
 .תושדחה
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 ך"נתה
 יו-יו

 דיפ רמיפו קרובה .ס ו

 . 7 | םינומחיתה לכ - םיקחשמה לכ - תובושתה לכ - םיפיטה לכ
 | | .ןמזה לכ - ףיכה לכ - תושדחה לכ -

 םינהנו ,ראודב ,םתיבל ןוחריה תא םילבקמ \\12 ייונמ
 .תויוכזו תונורתי לש הרושמ

 :תואבה תויוכזהמ התא םג הנהיתו 12, - ל יונמ השע
 .חייש 140.- לש ריחמב תונוילג 14 - יתנש יונמ יא
 .חייש 240.- לש ריחמב תונוילג 28 - םייתנשל יונמ א

 :תונתמ 2 לבקמ יונמ לכ
 םינוטילקת 2 ללוכה 7.(:.-ה יקחשמ לש ךיינתה -רפסו (:. קחשמ . 1 וא

 .ררוואמ -הייחצמו ₪06. קחשמ .2 א
 .ןושארה ןויליגה תא ולבקתש רחאל שדוחכ וחלשיי תונתמה-םישדחה םייונמל

 סמייג גאב תנתמ ,בשחמ יקחשמ 10 םייונמה לכ ןיב ולרגוי שדוח לכב א
 !םימדוק תונוילג תשיכרב תולודג תוחנה %

 !רבח סיטרכ !שדח א

 !דחא ןויליג לש וליפא הצמחהב ןכתסת לאו ,\12. ל יונמ לע םויה דוע םותח ?הכחמ התא המל זא

3 
 םייונמה . תקלחמ 17. דובכל '

 ל קרב"ינב 1409 .ד.ת
 ל זיוול יונמ לע םותחל ינוצרב |
 .-- סמ ו? ןויליגמ יונמ תויהל ת/שקבמ (לוגיעב ףקה) תונוילג 28 וא' 14 '
 סיטרכ רפסמ ח"ש 140.- ךס לע האחמה תפרוצמ ב | א ןמס - הנתמ יל וחליש |
 סיטרכה לעב תמיתח .תונוילג 14 רובע ןמוזמב םינוטילקתו רפס + בשחמ קחשמ (ב |
 ח"ש 240 ךס לע האחמה תפרוצמ 'ב הייחצמ - ררוואמ + בשחמ קחשמ (ב |
 .תונוילג 28 רובע ןמוזמב ת/שדחמ ינא 1 ה/שדח יונמ ינא ב '
 ףקה)  :יארשא סיטרכב בויח תארוה החפשמו יטרפ םש |

 סרנייד / טרכארשי / הזיו (לוגיעב

 סיטרכה לעב םש

 35 לש םיישדוח םימולשת 4-ב בויחה 8
 ח"ש 140.- כ"הס ,תונוילג 14 רובע ח"ש

 60 לש םיישדוח םימולשת 4-ב בויחה 8

 .ח"ש 240 - כ"הס ,תונוילג 28 רובע ח"ש

 ." 8 יש

 הי<
, , | , 

 הלמה כה גן וה וא 1-9 "7

 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 םימסרופמה םידליה ירפסמ דחא
 ."ץוע ץראמ םסוקה" ,ןבומכ ,אוה רתויב
 הבלכו יתורוד םשב הדלי לע רפסמ רפסה
 םיעיגמה (!םירומיהה קחשמ אל) וטוט
  הפמ םוש לע העיפומ אלש) ץוע ץראל
 םירבח הב םישגופו (וקדבת - סלטאב
 בל ילב חפ שיא ,לכש ילב לילחד :םינושמ
 הרטמ שי דחי םלוכל .ץמוא ילב היראו
 שקבלו דלגרמיאה ריעל עיגהל תחא
 םג הרקמב אוהש) המצועה בר םסוקהמ
 םהמ דחא לכל קינעיש (ץוע ץרא טילש
 .ותשקב תא

 ץראב האירק תואקתפרה" הדמולה
 ,ץלמומ ןכלו) רפסה רחאל תשחרתמ "ץוע
 יללכה עדיה ליבשב םגו האנהה ליבשב םג
 איה הדמולה תרטמ (.רפסה תא אורקל
 תודוסי 9 דע 4 ליגמ םידליל תקל
 הבישח ירגתאו (םינטקה םידליל) האירק
 תא .(רתוי םילודגה םידליל) םיילולימ
 םיכרד שולשב רובעל רשפא עסמה
 :(דליה ליגלו ישוקה תמרל םאתהב)

 ,תיפוס הרטמ םוש אלל - 'א המר
 תא שוגפל ,ץוע ץראב לייטל רשפא
 לש תויורזומה לכ תא תולגלו היבשות
 הניבגו םחל) תאזה הנושמה ץראה
 אצויש זוורבו םירמזמש םיחרפ ,םידקורש
 (.תדלוה םוי תגועמ

 תחא םע םסוקל עיגהל ךילע - 'ב המר
 אל לבא ,ךשקובמ תא שקבלו תויומדה
 תודיחו םירגתא רפסמ רובעתש ינפל
 .ץראה יבחרב

 ,'ב המרב ומכ המישמ התוא - 'ג המר
 יפ לע) ךסמ לכב ףוסאל ךילע ןאכ לבא
 םסוקל םיצוהנה םירבד ,(םיזמר
 .ךסמל ךסממ רובעל לכות אל םהידעלבש

 םיתיעל) היצמינאב תשמתשמ הדמולה
 הקיסומבו ךסמ לכב (תיטסירומוה
 אוה רתויב טלובה רבדה ךא .המיאתמ
 רבד לכב הלועפל סנכנש רובידה טקפא
 .(לותח-גדו לפמ ,רהנ :ןוגכ םילמ וליפא)
 הנבהלו האנהל ףיסומ דואמ רובידה
 תפסונ הביס הנקמו קחשמה לש הטושפה
 .הדמולה תינקל

 השלוח תדוקנ םג שי וז הדמולל םלוא
 תוביבסב) לודג וניא םיכסמה רפסמש ינפמ
 הדמולב ןיינעה ,שומיש רחאלו (םיעבראה
 דלי םא קפס .יתועמשמ ןפואב תדרל לוכי
 הנכותב יתועמשמ ןיינע הלגי 4 ליגב
 .םישדוח רפסמ רחאל

 | לשל

 :;הקיפרג

 ;לוק

 :ףיכ
 ;יללכ

 :תכרעמ תושירד
 הלעמו 286 :בשחמ
 (בחרומ יוצר) יסיסב :ןורכיז
 חישק קסיד :הבוח
 | רבכע ,בחרומ ןורכיז ,לוק סיטרכ :יוצר



 ד 0 שי 6 0 = ו ו א ₪

 סלדיא דוד :תאמ

 קחשמ וניא והז םעפה
 לש ןיינע והז םעפה .יטנמור
 עצבל ךילעו המדאו שא
 ךמצעב תוילרוג תוטלחה
 לכ וא/ו ךירוה תרזע אלל
 ...םיתרשמ ינימ

 היגטרטסא קחשמ והז
 בכוכ לע םייקתמה רוהט
 ,יוניש םשל ,םעפה .סיקארא
 תא ,םיבוטה תא קחשל לכות
 םירעוכמה תאו םיערה
 (.ןכ ???םירעוכמה)

 ,םיליט ,םיקנסט
 ודנמוק ישנא ,םינזיטרפ
 רצחב תודיגבו ללחהמ

.- = ₪3 

! ְ | \* : | 
 | ₪ 0 +. ות. ו שמ / לע ולפי ולא ?ב = טילשה

 : ,טילשהמ םירבסה םישקבמ סידרטא "*"" | םע םיניינעה תא ררבל שי קחשמה ףוסב תוניקת לע רומש .תוארהל ךירצ התא ךכ י % ך -- ך ט 0 -- יקת ל שופיחב ךכ םג דורטה ךשאר ו -] 5% | | י

 'טילשה - .תוצבשמה תרוצל בל םיש .ךלש םינבמהו דויצה ןמ ךילבתה תאצוהל ךרדה

 ₪ תא ראשה ,םויס ינפל דמוע התא רשאכ
 < | ןילבתה לכ תא ףוסאו הזכ בצמב בייואה
 .הביבסבש

0 ₪ 4 

 תומוקמו םילעפמ ,םיסיסב תונבל ךילע 799%  עומשל יאדכ .סודרוה תיב ץעוי והז 88% | םעפה ,1 תילוחמ ךיסנה לש ותרבח יהוז ,ןכ ₪

 .ןילבתל ןוסחא .ויתוצעל ...תוקישנ אלל

 - = ו < + 2. 50005 1ןסווז 0

 .םהלש ץעויה והז .חצנמ ןנוקרה תיב ...הירפמיאה םג הכלה !ספוא
9 + 

| | 
 4 2 יניב עב בגג במבט מב עב לש )
 ל 4 -ר | 413 01 היו 2 4
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 | | ו ₪ ה 4 3
 | , .חצנל םיעדוי םה םג ,סידרטא תיב ץעוי והז . | | | | - 0 -  . | . הטילש לע םירחתמ םיתב השולש ₪

 .בוט לכה ,בוט ףוס , , ץ תוער אל תואצות .בי'דוא תוארהל ךירצ ךכ .ןנוקרהו סודרוה ,סידרטא :סיקאראב



 רוצ ןב ףחש :תאמ

 קוידב הנש 149 דוע) 2142 איה הנשה
 התא .(...הביבסב ראשהל ןווכתמש ימל
 םלוע" קחשמה רוביג) טראה דרנוק אוה
 יטקלגה זכרמה לש דחוימ ןכוס ,("רחא
 יכ םתיליג הינוס ךתרבחו התא .רקחמל
 תנוכמב הקידבל םכל ונתינש םירמוחה
 םיירוצי השעמל םניה תיטנגה הזילנאה
 םיכבתסמ םיניינעה .(תויצטומ) םייח
 בכוכמ חרוב ךמצע תא אצומ התא רשאכ
 בכוכ לש םיחריה דחא אוהש) ןאטיט
 הרקש המ לכמ רבד רכוז ךניאו (יאתבש
 תוהזו תויצטומה לע ריעסמה יוליגה ללוכ)
 .ךבוסמ תצק .(ךיפטוח

 רודכל הרזחב עיגהל איה ךתרטמ
 ימו תויצטומהמ ותוא ליצהלו ץראה
 הז .א518 0% קחשמה .ןהירוחאמ דמועש
 םוש ןיא "ילרוג ןורכיז" תירבעב ומשלש)
 (רגנצוורש דלונרא לש אלפנה וטרסל רשק
 "רחא םלוע" טיהלה קחשמ לש וכשמה אוה
 תא שבכש ,(אסאתעפ .גאסזאפא)
 קחשמב .םייתנשכ ינפל םיבשחמה
 בשחמב קרב תעיגפ תובקעב ,ןושארה
 ,טראה דרנוק ןעדמה ודיל בשי "הרקמב"ש
 אוצמל וילע היהו רזומ םלועל ןעדמה רבע
 ררועתמ התא הז קחשמב .הרזח וכרד תא
 תורעמ ישנאו םיטובורב אלמ לגנו'גב
 רזייל יבור םהידיל ועיגה יהשלכ ךרדבשו
 רתוי תצקב םכתסמ ךנורכיז לכו (םיינלטק
 !!!:טלחומ םולכמ

 - ךשמה קחשמל האיכ - קחשמה
 הקיפרג תקינכט התואב שמתשמ
 ךא תידמימ-תלת הקיפרגו תימרגילופ
 תוריהמ קחשמל קינעהל תנמ לע ,הטושפ
 .תירותסימ הקיסומ התואבו (רתוי ההובג
 התוא תומדה תועונתב אב לודגה יונישה
 15-מ רתויב הענ תומדה - קחשמ התא
 ,תוציפק ,םילוגלג ללוכ תונוש תועונת
 קשנה ילכ אוהש) חדקאב שומישו תוכמ
 ליחתמ התא ותיא
 .(קחשמה תא
 ךכ-לכ תועונתה
 דוחייב) תויתימא
 (חדקאה םע העונתה
 טרס לש המר ידכ דע
 עוגפל ילבמ תאזו
 .קחשמה תוכיאב
 קחשמה תלילע

 . 0%- [0כ

 םירוזיאמ תבכרומ
 ןושארה רשאכ םינוש

 בזכאי אלש חטבומו "רחא
 קחשמה יצירעמ תא

 .ןושארה לגנו'גה אוה םהב
 | תרחבנה ירבחמ המכו
 מינוי צ ְק ְ 9 וע חשמה לש רזומה ןוימדה לַע ועיבצה
 ."סרפ ךיסנ" קחשמל

 |( :הקיפרג תא םג חינזמ וניא "ילרוג ןורכיז"
 לוק לכב םויה הבוח םהש) םיילוקה םיטקפאה
 תולוקו (ומצע תא דבכמש קחשמ
 חדקאה תייריו םיינכמה םינונגנמה
 ,תוניצרה לכב ,ץלמומ .רתויב םיענכשמ
 םירוה וא תיבב םינטק םידלי שי םא
 לע שארמ םתוא עדילו רוכזל םיגאדומ
 .(וללה תולוקה

 דמוע ,תרחבנה ירבח תעדלש ,קחשמ
 םלוע"ל ךשמה קחשמכ תוהובגה תויפצב

 | 6 6 א

 ש 6 6 6 6 -:6סשאק םזו!פךחש)

 לש ₪ ₪ 0 8 :ףיכ

 6 6 ₪ ₪ 4 ;יללכ

 תא בהאש ימל ?ריחמה תא הווש
 - הלועפ יקחשמ וא ןושארה קחשמה
 זיאדוב

 ןאטיט בכוכה תורוק
 ןאטיט בכוכה תורוק תא ונפריצ תוצע ידבואו ירמגל ןורכיז ירסח ויהת אלש ידכ

 :הלילעה בור תשחרתמ וינפ לעש
 םישדח היגרנא תורוקמ שפחל תושונאה הלחה 21-ה האמה תליחתב ,יופצכ

 רקחמ תונחת .םות דע ץראה רודכב היגרנאה תא הלצינש רחאל ,םיקחורמ םיבכוכב
 רתויב םיחדינו םיקחורמ םיבכוכב םג ללח יבושיו תודבעמ ומקוהו םינוויכה לכל וחלשנ
 ןקנחמ הבור תבכרומ הז בכוכ תריפסומטא .יאתבש תכלה בכוכ לש וחרי ,ןאטיט ןוגכ
 לע .(תולעמ 180-כ הניה תעצוממה הרוטרפמטה) ךימס לפרע לש הבכש הסוכמו (90%)

 הפיכה .םישנאה ודבע היתחת הפיכ התנבנ הז בכוכ לע הדובע רשפאל תנמ י
 ןצמח קפיס רשא לגנו'גמ בכרוה דחאה :םיסלפמ ינשל הקלוח המצע
 ודבע הב רשא "ןוטגנישוו וינ" ריעהמ בכרוה ינשהו הפיכה יבשותל

 !דואמ טושפ ?הז חדינ םוקמל םישנא ואיבה דציכ .םישנאה וררוגתהו
 םוקמל ועיגהשכו תוגונעת בכוכ לע שפונל םיאצוי םה יכ םהל וחיטבה
 קחשמב ףתתשהל התיה תאצל הדיחיה ךרדה רשאכ תורכמל םתוא וכילשה
 רודכל סיטרכב וכזי דורשל וחילצי םא ."תוומה לדגמ" - ירזכא היזיוולט
 !םתוא ןיינעי אל רבכ הז זא ...אל םאו .ץראה

7 %.. ּ 
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 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 תבה תרבח יפ-לע ,דיתעה
 - סטרא סקינורטקלא לש
 אוה ,(₪101.1.תא000) גורפלוב
 .רוחשמ רוחש

 םלועב תורבחהש לככ
 המרב תוותשהל ולחה ןה ולדג
 ףאו תונטק תוצראל תילכלכה
 אוצייב הרחתמ ןהל וויה
 ילכלכה ריוואה ,רומאכ אוהש)
 ,םיוסמ בלשב .(ץרא לכ לש
 [שגדומ] ויה תוצרא ןתוא
 ןתוא [השגדה םויס] תטילשב
 תולודגה תורבחה .תורבח
 תונטקה תורבחה תא "ועלב"
 ,השעמלש ,דע תורחתמה
 .תולודג תורבח שולש וראשנ
 תוצראב המקמתה תחאה
 חרזמב הנורחאהו הפוריאב היינשה ,תירבה
 .קוחרה

 הרבח לכו תוחונמ ימ לע להנתה לכה
 המוחתב םישנאה לע הטילשב הדקמתה
 תא תיאפוריאה הרבחה האיצמה רשא דע
 .(דצמ (תוק) "בבשה"

 ןוקיליס בבש ,אוה ןכ ומשכ - "בבשה"
 ראווצה רוזיאב רועל תחתמ רדחומה ןטק
 :וכרדו ,(ןותחתה חומה קלחל בורק) ןוילעה
 .םדאה תושגר תא "ןנסל" היה רשפא
 לע הטילשב ךרד תצירפ הוויה "בבשה"
 םורגל ולכי תורבחה רשאכ ,םישנאה
 תחרוז שמשה וליאכ שיגרהל םישנאל
 לכ אלל וכלה םא םג תוצייצמ םירופיצהו

 ידיב ןתנ "בבשה" .הצמוח לש םשגב הנגה
 לעו םישנאה "תונכת"ל ילכ םג תורבחה
 .םהב תיברימ הטילשל ךכ ידי

 תולודגה תורבחה שולש ןיב ברקה
 הטילש הצור ןהמ תחא לכ רשאכ ,לחה
 המחלמה .יאלפה בבשה רוצייב תידעלב

 וראשנ תורבחהו םיהובג םיגרדב הלהנתה

 עשפה ינוגרא לש תיטיא הרידחל תופושח

 .ןגרואמה
 ןגרואמה עשפה ינוגרא

 רוצייב ולחה (תילגנאב - צא סז(יבדש)

 םאות" ןונגסב והשמ) "בבש ימאות"

 םישנאב ותוא לותשל ולחהו (".מ.ב,י
 וא ופטחנ ןבומכש) תונושה תורבחב
 דעו ,(ןגרואמה עשפל ףרטצהל "וענכוש"
 םיגרדב ןגרואמה עשפה טלש הרהמ
 ןומימל סמ ובג םהמש םיחטשבו םיהובגה
 .ןוגראה תוליעפ

 ןוגרא שארכ ליחתמ התא קחשמה תא
 לע טלתשהל אוה ךנוצר לכו שדח עשפ
 רתוי הרטמ תויהל הלוכי המ) םלועה
 םינכוס 8 םיאצמנ ךנוגראב .(?וזמ העונצ
 ךילע .דחא המיחל חטשו "םידחוימ"
 תונוש תומישמל םינכוס םתוא תא חולשל
 שאר ייחב תושקנתה :ןוגכ תונוש תוצראב
 תרזעב) עונכיש ,םירחאה םינוגראה דחא

 הלועפ :קחשמ גוס

 666 6 | ;הקיפרג
 6 6 ;(875\ א ₪) לוק
 6 6 6 6 :ו50אק ₪1 .\8דשש)
 0 0-0 | 0 :ףיכ

 % 0 0 4 :יללכ

 יכ רוכזל ךירצ ?ריחמה תא הווש
 קרו היינשל תחא תומוד תומישמה
 עירפמ אל הז םא .הלוע ישוקה תמר
 !עירפהל ךירצ אל ריחמה םג זא - םכל

 םירחא םינוגראמ םינעדמ לש ("בבשה"
 ךנוגראל "ישפוחה םנוצרמ" רובעל
 .תורחא תוצראב םיסיסב תדמשהו

 קשנב דייצל לוכי התא םינכוסה תא
 תא רפשלו (ונלש יזועה ללוכ) יטמוטוא
 ידי-לע םירפושמ םירביאב םהירביא

 :ןוגכ ,היגולונכטה
 הנגהל - הזח
 ,ורונש םירודכמ
 קוידל - םייניע
 - םיילגר ,העיגפב
 רתוי הריהמ הזוזתל
 - חומ וליפא וא
 תיללב תוליעפל
 .רתוי הבוט

 תוליעפ לע טולשל םג ךתורשפאב
 הטילש ידי-לע ךינכוס לש ףוגה
 הסיפתב וא תיחומ תוליעפב ,ןילנרדאב
 .תיבחרמ

 וב רוזיאהו המישמה תא םייסתש רחאל
 הנורחאה המישמה העצבתה
 לכות ,ךלש תויהל ךופהי
 תאלעה ידי-לע ףסכ "סייג"ל
 ךילע םלוא ,רוזיאב סמה
 ידמ הובג סמ תובגל אל רהזיהל
 םיבשותה ודרמתי זא יכ -
 המישמה לע רוזחל ךרטצתו
 תבאוש המצעב איהש) שדחמ
 .(ןוגראהמ םיפסכ

 %צ אסו6דמ קחשמה
 םיקחשמ םתואמ אוה
 תונוש תומישממ םיבכרומה
 ,תואיבמ דחיו ןתמרב תולועה
 הרטמה תא ,ןתמלשה םע
 ,םלועה שוביכ) תיפוסה
 הקיפרגה תמר .(?םירכוז
 וארנש תואובגהמ איה לילצהו

 אל ךא בשחמ יקחשמב םויה דע
 םיטפשמ וליפא םנשי) ללכה ןמ תאצוי
 םיקולח ןיידע ונלש זיוו תרחבנ ירבחש
 ,םירורב אל םהש םושמ םתועמשמ יבגל
 .(לבחו רזייסיטניס לוק תוקחל ןויסינ בקע

 רגתא הווהמו תוריהמב להנתמ קחשמה
 ןיבו ליחתמ אוה םא ןיב ,ןקחש לכל הווש
 ירחא םכל םמעשי אל םאו ,הסונמ אוה םע
 םויסל דע תחטבומ האנהה זא תומישמ 5
 .קחשמה

 לבא .דיתעב להנתמ קחשמה
 !וישכע אוה דיתע ...ךליבשב
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 2, % : ' , ל . 4 ' , ע - / . 027

+ 

0- + . ' 

/ / 0 2 -. 

 גז ./ / 7 3. +. לי י' . / \ .
 שה יי 4 ₪ (. ₪ .א וו וו ויו / 9 :

, , + - - 1 1 % . - 

 "₪ "רע 4 7 '-* -
 / | עץ 1 2 ₪, ,

 ל / . ו

 -ה

0 



 יתערלש ק קז חשמל ליבומש ? ךורא א רופיס |
 ,טרא\םליפסאקול לש םיבוטהמ דחא אוה
 רפסמ ירחאו דרנ רב םע קחשל ? ליחתמ התא
 שמת רשהל לוכי התא השוע התאש םי 2
 יגוהל יוזעל ךתרטמ .ןראבאלבו י ל
 -לומתאל רוזחל זאו הווהל רוזחל ןראבאלו
 ,תלוספה תא תותשל ב 0 לו וגסמ עונמלו
 פא .דוא :מ הקוחר תמאה לב א .לק ע זמשב

 הב ב פה .(/ותריתפב התשקתה תי ו

 לכ ה רזה קחשמב ןיא .ןויגיה :תחא רפסמ

 לומ תועש הבשי תרחבנה .ונממ מש
 חוסבל לב א 4 ושמב הקבאנו- בשחמה

 ,רנדו ממשה ,ונשבכ ,ונחצינ ןכ 0 ו 1

 .אוה ןכלו ,אמצ שיגרמ
 תלוספהמ התוש
 ןופהל ול .תמרוגש

 ,רתוי 0 2 ווי
 לעב ו ו 'נלטק
 7 0 ) .השוחת
 טלתש שהל לוכי אוהש
 רופיסה .!ז + ו!םלועה ל לע

 לש ותיב לא רבוע

 2 אוהשכ דרנרב
 בו תפכ וכי ב.תיכימ
 ב , רוטקודש

 לש הירוגטק ל סנכנ
 ,םיזגמ ינא ,רדסב ו!!!תאז ונישעו ,ונצתינ -.בש ל ב "ע שורמ

 | ותוא םתררחיש "ם: גתהוס תוגתפונסמ"

 ינש תא 3 (?םירכוז ,רואטמה תעפשהמ
 | 0 וירבח תא חק לול דרנרב ."6 ו 1" ₪ |

 , 8 ךא ,"וטווגט<"-ה תא ליצהל ידכ | ו ₪ ותיבל רז נב ןראבאלו
 ינ|\ואודו ו .םלועה לע טלתשהל ותנווכ לעו ,לקטנט = םג אצמנ אוה דואמ דוהא היה דרנרבש | | | | לוגס רמל הרקש המ ל .- זו וניא חקיהה | |

 ן - | לש הרופיס תא הלגמ אות ה לזמה 4 םירבחינ 2 | \\ ךשמהה קחשמב : 5 חווה ז
 ן 11 8 [ | ררחשמ אוהש ירחא קר לקטנט תחפשמ קחשמב .יגוהו ןראבאל - םישדח : + התניש ו ,
 . . 1 2 . . ר 1 א וו \ מ 1 1 א םכרדב םהל ; ב ,לוגסו ץ קורי תא א תא ליצק ה ₪ + תייה "ותהמ16 תחגה5וסמ" ה בהלתה וש ּת תרחבנה .ןחו לוז ושל 5 ושיה עיגה
 ל גסה) ונילקיטנט ,ונלזמ עורל .שפוחה לש ותיבל הפטחנש בייד לש ותרכח | ,ותוא  ןיקתהל ידכ בז ושחמל הצר דימו דואמ
 ו ול . 5 א דבעשלו םלועה 2 ע ו - רבכ הלילעה .טאל ו 7 דרפ רוטקוד ךטמהה קחשמ םצעב אוק ש קחשמב רבודמ
 | יי % | יז = [ ד ₪ ה ץ הוי .דרפ רוטקודש 7 הו דלגתמו תכ תכב תסמ ומשו " זה ות גז 10 גת וסת" קר

 | 04% ה קר ינא ?כה ירחא ירא ₪ ו ו ם הת םילז מ :המכ .םדוק לבא א | לרא ?םדא ליב צר ו ןרפ רוטקוד םכרות "וע 01 ו 101"

 | 0 0 ה . 4 ו םא ו לז 0 5 7 0 0 0 ק "ווהתהוש 0 לע
 ו / - 0 ₪ ו | ןמ שו ו 1 | 0 | ל 8 5 ו תו 8 1 | 8 0% יט לב | 00 ר 90 6 - ו - 5 ו .בוטהו קית קיתווה | היהת אל ,ןיטולחל ףרוטמ םג ש = ? ףסונ 1% ₪ 7 ו

 | השק קש ןנוכתת זא יופש רתוי וא % 8 יי םי יקחשמ גה דחא אוה
 | .רשפא קרש תילקיטנט יכה הרוצב ו תרבח לש םינושאר ₪
 | | .תלוספה תא תותשל .טרא\ םליפסאקול
 | ' םו?נהיב שמתשה | 5 | ק כוחרה ל יי יו 7 0 "תוגתה10 דמאתפוסה" \ הלקת שי לזמה עורל וא תרכוז תקנה

 ו תוקיסומה ןתוא םע ץחלב דמוע אל ל"נהו קחשמה .וישכע | לבא םימיוסמ םיישקב הלקתנ 0 ו 0 ו | = .(60-0א1-ל וליפאו ,עמשנ הזש הממ לק הידנרי א כ | ופרב.ןיא םהלש > ה א קח | ;מ -תוחפ הברה הז סיטנלטא תא 2 6 תסרגב הידנריק 0 ו ו הלע 206 בש חמ | \₪ ו , שש םיבוסשו ₪ | | זהזה תוורתמר תיוזה 7 0
 | ותוי דוע תופרוטמ תודיחו תופרוטמ ם''שקה לכ לע הרבגתה תרחבנה םע קר היצמינאה התואו תובקעב .ץצופתמו "חוהתהוס תוגמפוסה"
 | ;רא\םליפסאקול ןונגסב אוה קחשמה לכש ןבומכ םיפ הו ,רוביד תפפות הווהב ראשנ דרנרב .רבעל הנש 200  ינש םנ ו 5השמה + ולהמב + 8 % 5 0 65 8 3 ויה ,ןושאה | ההבי י:תירריסימ ה, ב: ימ-ב .יבושו םי ?ועה תא הלינ ;הו | - 2 + יגוה ו ן ב א מ כ הו | כ ה | מ יז לש ותעפשה שק. מ | החיררד יוש לל 0 ו ו
 : ידניא תג דחוימנ בו ו םאו םירכומה סנו 5 הנאי ו 6 םירבדמש םכיניבמ ולאל , זיתעל הנש 200 תרבוע זראבאלו | דחא ותו" יארקנה -םינושמ 8 ה םהנ ם 0 8 5 8 0

 | = 7 תצק 1% .םכל רפסנ - 'ץםידנוממ ו אל - ןיידע ךא ,(תינמרג בוצע לוגס ו | 8 וקנ ינשהו דדייתמ <..קיצא הר 4 ₪ | ילגלגתמ - |
 | .המוצעה החלצהה ירחא .בשחמל יד הזו הנגהב ךרוצ ןיא = ל ו יה ש-א לש ותסינכ לע הירוטסיה וז הסרגב .תירבע רבדמ = ול רזועו ירותסמה רואטמה ליבשב א 8
 ב וטילחה עונלוק: ידניא .םינקחשה ייח לע לקמ רלחתהב שי קחשמל "גץ 1 116 16ת(0]' ₪ ב יי . 2
 | קופיחה" תמאה ןעמל .סנו'ג הנאידניא .אתבס לש לוקב ופ רוטקוד ךילשמ וילא רהנה דיל םהל ]יב דואמ דוהא היה אוהו ,דרנרב | לש םינושארה ו מה וקינה רבדי אלש ןוקרדהמ ל ו ' ץראל ונילא לבא ,בשחמב ידניא הפצמ יתייה ךא םידמחנ 7 כ ו כ ו < | 8 ק רושל ת וסנל ט טראו (םליפסאקול ו וב לו קה ב ,ולוכ רבדמה דואמ הפי החיתפ זוטרס ו / ו : | ה 4 חוגתפוסת"
 | ןושארה | קחשמה אוה " " יטנלטא ירחא אוהש םי מ תרצונה תלוספה תא | דיחיה היה אוהש ינפמ קחשמב םיקחשמה
 קטב . ;ה הדבעמב עצבמ יוצעה ללגב .םירבד ןק ול עדיש
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 לעושה סוטיט ₪

 הוקת חתפמ ןוזבוקעי ביני
 םע שיאה תא רובעל רשפא :5 ךסמ א

 םע ותוא ץחמנש ךכ ידי-לע ןזרגה
 4 הלעמלמ ותוא ליפנו םיזגראה
 .םימעפ

 ךרדב תכלל רתוי יאדכ :6 ךסמ =*
 דיל הטמלש תאזב רשאמ הלעמלש
 ,רדגה

 ינפל ןוירבה תא תחקל ךירצ :8 ךסמ =*
 ,ןצבקה לע ותוא קורזלו םילגרמה
 בשי הב ךרדב תכלל שי ךכ-רחא
 .ןצבקה

 דרובטייקסה תא אצמ :8 ךסמ =*
 .ךל רוזעי אוה .םימה תוגרדמב

 לעמ חנומש ץיפקה תא חק :8 ךסמ א
 .םיציחה םע תונורקה לש תוליסמה

 תחתמש ידוסה רדחל סנכיה :9 ךסמ =*
 .הערפ לש לודגה לספל

 םייתעבגמ ץיבוחמצ לייא
 .4 880 :אוה 2 בלשל דוקה *
 .0858 :אוה 3 בלשל דוקה =

 לכימ

 כ 51 2 ₪

 ךתוא םירשוקו ךתוא םיספות רשאכ =*
 לע דיה ןמיס תא םיש ,אסיכל
 .ךתוא ררחשי ףלטעהו ,בולכה

 רדחהמ אצ ,ררחתשמ התאש ירחא =*
 תא חק םש .רחא רדחל עיגתו
 תא קלדהו ,הדווזמהמ טבחמה
 הטימהמ חק .סקפ לבקתו בשחמה
 2 תאו ןטקה רוחשה בשחמה תא
 .םינידסה

 ,בשחמל המסיסה תא לבקל ידכ =*
 אוהו בד-חיטשה לש בנזב ךושמ
 הבותכ ריינה לע .ריינ טולפי
 .הטסיסה

 לבקת ,המסיסה תא בותכת רשאכ =*

 .תפסכל דוקה תא
 רוח השעו בד-חיטשה תא ךושמ =

 לע דחא ןידסב שמתשה .הפצרב
 .לבח ךל השעי הזו ,ינשה

 ,הפצרבש רוחה ךרד לבחה םע דר *
 רתויב הבורקה תיחפל בנגתהו
 .ןבלה לדגמל

 הלע ,הדיצה ךלי שנרבהשכ +
 הקעזאה .לדגמה לע תוריהמב
 ןמיס םע רהמ ץחל .לועפל ליחתת
 .הקעזאה לע דיה

 הסיבכה לסמ חק ,רבשי םלוסהשכ =
 םיש .קבא באושו סקיילש ךדילש
 םהו הקעזאה לע סקיילשה תא
 .הטמל ךתוא וציפקי

 קבאה באושב שמתשהו ,הטמל דר *
 .םיערזה לע

 רומגי שנרבהש עגרבו ,הנימי ךל +
 ירוחאמ רהמ בנגתה ,םיצע בוטחל
 .תיחפ

 ררחשו ,םירופיצל םיערזה תא ןת =
 ןטקה חתפמה תרזעב ןתוא
 .ךתושרבש

 וב שמתשהו ,ןזרגה תא שנרבל חק =
 .הריס הנבת ךכ .ץעה לוב לע

 הפיחמ רקה רתיבא

 זאפ 0281 5 ₪

 תכלל ךילע ,שחנה תא רובעל ידכ *
 ,רעיהמ תאציש ירחא םינעוצה לא
 תא חירבי ףותה .ףותה תא תחקלו
 .שחנה

 ירהב לולת ןורדמל עיגת רשאכ =*
 זאו בער היהתש דע הכח ,גלשה
 לע םיישלגמב שולג .ףועהמ לוכא
 .ינשה דצל עיגהל ידכ ןורדמה

 ול קורזל ךילע ,יטיה תא גורהל ידכ *
 .ףוצרפב הגוע

 אזאש8 057 6 ₪
 ךילע ,רוחבל הרונמ וזיא תעדל ידכ *

 תא תותשלו טובעה תיבל תכלל
 םע הריטב יני'גה תא הארת .יוקישה

 יוכי ויין וישי ]| וי כן ויטני ךוישנקי]ה 1
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 הירוטסיה הרפ

 ףינהל ,ץופקל רשפא תינחה םע

 ,קורזלו
 ,קשנ לכ חינהל רשפא קשנ לכל
 .2 םע ותוא תחקלו
 לעמ ץופקל רשפא לגלגה םע
 .תומוהת

 פ\()()ץעצ

 ילרא'צל לכואה תרעק תא ןת
 תא לוכא .לכוא ךל ןתי אוה .ןוארב
 .םיתותה תנצנצ תאו לכואה
 ןתו ,בתכמ הביתכ תנוכמב ספדה
 חלשי אוה .ןוארב ילרא'צל ותוא
 הליבח לבקת זאו ראודב ותוא
 .תישיא

 ול 1. זה
 .שא תוירי ךל ןתונ םודאה בלצה
 .םיבייואה לכ תא גרוה לוחכה בלצה
 תא גורהל חוכ ךל ןתונ יוקישה
 .םיבייואה
 ךילע ,ןבלה שירכהמ קמחתהל ידכ
 התא םא .םיבייואה לכ תא גורהל
 .חורבל הסנ ,חילצמ אל

 1\81 (:ןך'צ

 תולודג תויתואב ת)אס שקה
 .רלוד 10,000 לבקתו

 דיל היישעתו רחסמ יתב הנבת לא

 .םירוגמ תונוכש

 זא(5 51 4

 תיפוחמ ילש ןתיא
 תיבב תוחורה תא הלילב שפח
 םהלש םירבקהמ םהל אבהו שוטנה
 .םהל םיכיישה םירבדה תא
 .גג תיילע חתפת תישימחה חורה
 תא חתפ ,התוא םלעהו הלעמל הלע
 הכותב .בשי אוה הילע הביתה

 א

* 

 .םיוות אצמת
 ךל חתפתו םיוותה םע רתנספב ןגנ
 חתפמה .חתפמ הכותבו הנטק הריגמ
 .תורבקה תיבב הלוענה תלדל םיאתמ
 ךל איבי רגדא ,טולול לש הריטב
 .חתפמ וילעו חרפ
 רהזיהו ,תוגרדמב לופיל אל רהזיה

 .םירמושה תא ריעהלמ

 הרדחמ ןתיא ןוריל
 א

 א

 לכתסה ,בהזה רודכ תא תחקל ידכ
 .רשגל תחתמ
 רבקה תא חתפי אל דחא ףאש ידכ
 תחתמ חתפמה תא םיש ,הרודנפ לש
 .רבקה לש תלדל

 םילשורימ טור איג
* 

* 

 וא

 א

 לכואה תא יקנעה תיבב בלכל ןת
 .וילע בוהאה
 .הרעמבש לורטה םע קסעתת לא
 ,ואצי םהשכו םידמגה תיב תא הקנ
 הרכמל ךל ,ןחלושהמ קיקשה תא חק
 .ןורחאה דמגל ותוא ןתו
 .הב שמתשה .הרונמ לבקת הרומתב

 ו. 001 ₪

 םילשורימ טור איג
 א

* 

* 

 א

 לטהו הפוסה תא קודב ,םיב התאשכ
 איהש הממ ךופהה םסקה תא הילע
 .ךל תנתונ
 םסק תא דומלל לכות רעיבש רפכב
 .האופרה
 לזרבה ישרח תריטל סנכהל ידכ
 ,תורעמב הכירבבש םסקה תא קודב
 ןשיה רענה לע םיימעפ ותוא לטהו
 .ןגהמ האיציב
 ךמצע לע לטה קחשמה ףוסב
 .תובגשנ

 םילשורימ ימלשורי לאירא
* 

 א

 ךירצ ןוקרדה לש ךסמהמ חורבל ידכ
 םידרהלו שקל ולש בהזה תא ךופהל
 .ותוא
 .יאבש רעיב אצמנ ךשוחה תייאר ןחל
 םיימשה לע החיתפה םסק תא ןגנ
 .יאהמ תאצל ידכ
 ךירצ םיעורה תרובח תא רובעל ידכ
 תומלעיהה ןחל תא םהמ דומלל
 לדגמה ירמושל הטמלמ ותוא ןגנלו
 תא רובעל לכות ךכ .חלודבה ריעב
 רודכל עיגהלו היעב ילב םירמושה
 ןחל תא ונממ דמל .חלודבה
 םהל ןגנו םיעורל רוזח ,הדחפהה
 .ותוא
 ידגנה ןחלה תא ןייה סוכל השע

 א

 .הקרהל
 תא ןגנ ,לשטה תא קיתשמ דשהשכ
 זאו ,לשטה לע תידגנה הניגנמה
 .תובגשנה תא ןגנו לונה תא סורה
 הציבה לע החיתפה ןחל תא ןגנ
 .הפדצהו
 לע ץחל ,ברחה ףויש לש עטקב
 ןחל תא תוריהמב ןגנ זאו ,ףיישמה
 .ברחה לע ךופה הדחפהה
 תוקוריל םישבכה תא ךופהל ךירצ
 .העיבצה ןחל ידי לע

 2 םיפוקה יא ₪

 םילשורימ טור איג
* 

. 

 א

* 

 רש

 תרזעב רבכעה תא דוכלל ךילע
 .םירבכעה תדוכלמ
 תא לאשו קרמב רבכעה תא םיש
 .קרמה ךיא רכומה
 לבק ,חבטמב דובעל ךל םיעיצמשכ
 .העצהה תא
 ךל שי רבכ ,םולכ לשבל חרטת לא
 .ףסכ קיפסמ
 אוהש המ תא תוקיתעה רכומל ןת
 וליפא ,הפמהמ קלח תרומת הצור
 .הז תא גישהל השק היהי םא
 ענמהל חלצומ טנטפ איה הקירי
 .םדקומ תווממ
 !!!םוטיפה רוזיאמ קחרתה

 לאימרכמ ראיוב היבוט

 לרוגו סנו'ג הנאידניא ₪

 סיטנלטאה .
 היפוס םע רבד לאקיטבש שדקמב
 .רוטפורפה תא קיסעתש הנממ שקבו

 רוזח .הרונמה תא חקו שדקמהמ אצ
 שמתשהו הרונמה תא חתפ ,שדקמל
 ותוא חק .ההכה בוציעה לע הב
 ךושמ .היחה שאר לע וב שמתשהו
 תא רבקהמ חק ,קדחה תא
 .151.אאס-ל עסו םויליקרואה
 םויליקרואה תא סנכה
 תא חקו אאץספפעכ תמו, 150-ל
 ותוא ףלחה .םיירוזאה םייאל לספה
 דובאה גולאידה לע עדימה תרומת
 .ןוטלפא לש

 םילשורימ ןיקטיא רמות

 (יס0אז וא ₪
 א

 רצ

 יולתה ךלש יאופרה קיתב לכתסה
 .הטימה לעמ
 תרזעב ריקה לעש קרחה תא סופת
 .סיכה
 ןולחב ףלוחה רמושל קרחה תא ןת

 0 (' כ יו וישי וייט וישנו ינקו ןןישיקי]

 .תלדה

 תא חק .ם"וכסו החורא ךל איבי אוה
 .ןולחה תא ותרזעב רובשו ןיכסה
 רדחל ןימימ ינשה ןולחה תא חתפ
 .רצחל סנכהו ךלש
 .ןועשה תא חקו םינבלה תחא תא זזה
 רמושה ךתוא סופתי אלש ידכ
 ןמזה תומכ תא דודמ ,ןורדסמב
 ךכו בוביס תושעל רמושל השורדה
 .וב לקתת אל

 םינולא ץוביקמ ןומדא ודיע

 רחא םלוע ₪
 בולכה תא דנדנל ךירצ ינשה בלשב =*

 א

 תחקל ,רמושה לע לפונ אוהש דע
 תוכחלו ץורל ,חדקאה תא רמושל
 .תותלדה תא חתפי ךלש רבחהש
 המוקל דר ,תילעמל ךל ךכ רחא
 הפילשב הרי ,רתויב הנותחתה
 תכרעמה תא קתשו רוציב הריהמ
 .תילמשחה
 תוריל ,ץורל ךירצ ןורחאה בלשב
 שי זא .םילפונש דע ץורלו םירמושב
 רבחהו ערהש ןמזב םיכלהמל לוחזל
 .םיבר ךלש

 תיפוחמ ילש ןתיא

 מ ₪517 5 ₪

 םיפרושש םילספה תא רובעל ידכ א

. 

 התא ,קודרומ לש הריטה דיל ךתוא
 תחקלש שיבגב שמתשהל ךירצ
 .גלשה תצלפמ לש םישיבגה תרואממ
 .ןורא שי לאמשמ הריטל הסינכב
 .הנופאה קש תא חקו ,ותוא חתפ
 הקנמש הכיסנל הנופאה קש תא ןת
 .ךל רוזעת איה ,תרשרשה תא
 הלגי קודרומ יכ ,רתנספב ןגנת לא
 .ךתוא
 סינכי אוה ,ךתוא סופתל רוציל ןת
 רבכע הארת אלכב ,אלכל ךתוא
 סרקב שמתשה .ריקב רוחל סנכנ
 .הניבג רוחהמ איצוהל ידכ
 קורז ,אובי רוציהש היינשה םעפב
 .קילחי אוהו הנופאה תא וילע
 לש קשה םַע לותחה תא סופת
 .הנופאה
 דחא םע םימסק דמלו הירפסל ךל
 .םירפסה
 דע הירפסה רדח תניפב הכח
 .ןושיל ךלוה קודרומ תא הארתש
 תא קילדהל + ידכ הניבגב שמתשה
 .הנוכמה

 6 15 -אכ
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 יי .הדיגב גה
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 םיחוק' 'ה םיי יוטיבב םישמנ

 קחטמ .רוציל ידכ .תאזו ,ולש םירופיסה
 ב וכותב .בלשמה

 .קחשמב .הלילעה :ךכ לעופ .קחשמה
 .רציימ םו הוו תסחייתמ בשחמה
 םי-ומ ה ו .ךמצעל
 תולגל לכות .ךלשמ תואקתפרה שפחלו
 ,תוארוהה תרבוח ךותמ האירקב עקרה תא
 ,שגופ התאש תורחא תויומד םע רבדל
 יעטק המכב לכתסהל ,תוליגמ המכ קודבל

 ב ל
 כ

 רופיסבש הלילעל קחשמה תא רשוק
 תוערואמה לשמל ךכ .רתוי קזח ןפואב
 ללוכ קרפ לכ ,"םיקרפ" 9-ל םיקלוחמ
 לכל .גוליפאו תיפיצפסו הרצק המישמ
 היונבה המדקה הנשי םיקרפהמ דחא
 ונונגסב םיבותכה) םיפד ינשמ תוחפל
 .היצמיגא תפסותב (טסייפ לש טלובה
 אלש ולא) תורחא תויומד םע תושיגפה
 רשאמ תויביסאפ רתוי ללכ ךרדב (תומחלנ
 רמאנש המב טיבמ התאש ינפמ ,תויביטקא
 םג ןנשיש ןבומכ .לאוש םימעפל קרו
 רפס לש ןונגסב עצבל ךילעש תוטלחה
 ועיקשה קחשמה ינרצי .יביטקארטניא

 יי יי
 הנייהת קחשמב שוגפתש תויומדהש
 .וירפסב ויהש יפכ קוידב

 - מ

] 

. 

 ינניא .קחשמה הנבמ םע קיפס
 םיטרפ ידמ רתוי םכל תולגל ןווכתמ

 לודג קלחש ינפמ ,ומצע רופיסה לע
 שדקומ קתשמה לש תוארוהה תרבוחמ
 קחשמה ףוגב .ירוקמה רופיסה םוכיסל
 לכל עקר םינתונה םיטסקט הברה םנשי
 .היצמינא יעטק עפש ,המישמ
 ו יג
 .ידמל הריבס םלוע תריווא קחשמל ונתיש
 םכמ ענמי הז וישכע םיטרפה תא הלגנ םא
 יזכרמה םרוגה איהש העתפהה תא יאדווב
 יףופ"ב

 תונומתב תלכתסה םא ,תאז לכב
 הזיא תולקב שחנת יאדו ,דומעב תועיפומה

 02 -[ם-

 םידיקפת קחשמ והז .ןאכ רפוסמ רופיס
 םירוביג ומכ םינקחש רחבמ םע ,יתרוסמ
 ,ברח יריכש ,םיריעצ םילכונ ,םיליצא
 ,םיקנע ,םיאפר תוחור ,םימסוק ,םיטאריפ
 ו ו מב לג
 תורכמ ,םירה תוגספ ,םינכוסמ םירבעמ
 .םיקדנופו תויונח ,םישדקמו םירע ,םילפא

 ?דחוימל רודנורקה תא השוע המ זא
 ךלש תוברועמה קמועב תאצמנ הבושתה
 יקחשמ בור .ליעפמ התאש תויומדב
 תוללוכה תויומד ךל םיקפסמ םידיקפתה
 םייטסיטטס םינותנ תמישרו הנומת
 התא הז קחשמב ,הלא ינשל ףסונב .םיינויח
 תא וכפהיש (טסקט) ללמ לש תויומכ לבקמ
 רשקנ התא .תויח תויומדל ךתצובק ישנא
 ןה ךיא עמוש התא רשאכ ךלש תויומדל
 ןהב טיבמו ןהיתולועפ לע ארוק ,תורבדמ
 .היצמינא יעטקב

 תויומד 3 אוה רתוי דמחנה רבדה
 ,רילקול :קחשמה תא ליחתמ התא ןתיאש

 ו
 .ךכרדב שגופ התאש תודיחיה תויומדה
 ןלוכ ,הזה רופיסב תורחא תובבר ןנשי
 תבורעת תולילכמו ,תונקיידב תובצועמ
 ןיא רודנורקל םא וליפא .תודמעמו םיעזג
 ,םידיקפתה יקחשמ תחפשמל ףיסוהל המ
 המישרמ ובש תויומדב תוברועמה קמוע
 .הנימב תדחוימו

 ,הלקו הבוט הצובקה לע הטילשה
 ילאמשהו ינמיה םירותפכה .רבכעל תודות
 ץוח .םיצפח תקידבו הלעפהל םישמשמ
 ץח ,םידחוימ הלועפ ינולמיסב רזעת םהמ
 רבעמו קחשמה םלועב ךתוא ןווכמה ןפצמ
 רובעל ךל רשפאמה יטאמוטוא םילולסמ

 תוליעפה .תרבע רבכ ןתואש םיכרדב קר
 תססובמה תידמימ-תלת הקיפרגב תגצומ
 קחשמה .תומלוצמ תויומדו םישלושמ לע
 לבקל ידכ ךא 386 דבעמ םע בשחמל קוקז
 םע בשחמל קקדזת םיטקפא לש םומיסקמ
 .486כא דבעמ

 םיצפח טירפת שי תויומדהמ תחא לכל
 ,קשנ-ילכ ,ןויריש) דויצל קלוחמה םישרמ
 וללה םיצפחה .םירבד ראשו (םסק יצפח
 תואקשמ ,ףסונ קשנ תויהל םילוכי
 הצובקו ןיכס ,ברק תונמ ,תוחתפמ ,םימוסק
 "הליהתה די" ומכ םידחוימ םיצפח לש
 לכ ברקב בונגל הב קיזחמל תרשפאמ רשא
 .תודחוימ "תוזירז ילענ" וא ,ביריה ןמ רבד

 תחא לכל ,םיצפחה ךסמל תפסותב
 יהוז .םיגשיהו םינותנ ךסמ שי תויומדהמ
 הרורב הגוצת םע ,בטיה תרכומ תכרעמ
 חוכ ,תואירב יבגל וניה גורידה .תקיודמו
 גצומ םהמ דחא לכ .תוריהמו חוכ ,לבס
 .דחי םג ילמיסקמהו יחכונה בצמב

 תוברקמ האצותכ האב המרב היילעה
 תואקשמ םג םנשיו .םינוש תוערואמו

 יל רי יו

 לע טלתשהל ידכ תוינש קר ךל חק
 תכלל ןאל המליד ירחא ,תועונתה

 ךסמב ושחרתי ךילויט בור .רהזיהל הממו
 טבמ ךתושרל דמוע .םירויס לש
 לש תונומת ,הביבסה לש ידמימ-תלת
 םירשפאמה הלועפ ינמיסו ךתצובק תויומד
 רומשל ,להאמל סנכיהל ,הפמב רזעהל ךל
 ליטהל ,תויורשפאה ךסמל תכלל ,קחשמ
 .ךלוה התא הב ךרדב ךישמהלו םסק

 תישומישה הניה הנורחאה תורשפאה
 עצבל תרשפאמ איהש ינפמ רתויב
 לטבל לכות ,ןמז תוחפב םיכורא םירבעמ
 לופיל אל ךנוצרב םא וזה תורשפאה תא
 להאמה תורשפא .ךרדבש תדוכלמב
 .אפרתהלו ןגראתהל הצובקל תרשפאמ

 .ןוויכו .רימחי קר הבצמ ,ןוזמ אלל .תראשנ 1
 | ד

. 
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 תו יומדה תחא רשאכש ( םה תו תונורסחה
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 ואל בר .ירחא .יטאמוטוא ה > לפקתמ .הנחמהש |
 סופתל ,ןנובתהל ג 2
 .ילב הלילה עצמאב המצע תא \ שש

 .תונפל ומ תושעל המ .תעדל
 .,קחשמה לש תוקזחה תונוכתהמ תחא

 .קרפל קרפמ הנושה הקיפרגה הניה
 .לע טושפ לויט הניה הנושארה 1
 .אצמת ךכ-רחא לבא ,רודנורקל ךרדב ףוחה
 ו -
 בויב תולעתו ןומרא 7 עקרקה
 .ריעב רצוא ירדח ,רודנורק לש תופעתסמ

 ו
 הריווא םיפיסומה םידחוימ םיטקפא
 יל יל 0
 לש ילולפאה ורוא םג ךכ ,תענכשמ הרוצב
 םויל תורעסמ הנתשמה ריוואה גזמו דיפלה
 .האנ שמש

 .ולש תונכסה תא שי םוקמ לכל
 תומל רשפא) םילזאפה תדוכלמ :המגודל
 היימקטימב .דועו םיכרד ידדוש ,(הזמ
 םיבירי ףסוא ונשי (רודנורקה ץרא)
 וניא םהמ דחא ףא .דחוימב "םיליעגמ"
 תוחור ,םיחצרמ ,ברח יריכש :תולקב ענכנ
 ןבא ירוצי ,םילורט ,םיקנע ,םיאפר
 םיטאריפ ,תורהנמבו תורכמב םיררוגתמה
 םיברמ ןטק קלח קר םה םיער םיפשכמו
 אל וא קשנ קיפסמ תפסא אל םא .שוגפתש
 עיגת אל ,תוארוהה תרבוחב בטיה תנייע
 ...קוחר

 ךלהמב תויטקט תויורשפא המכ ךל שי
 (16008) םינולמיס תטילשב ןלוכ .ברקה

 ו

 או ובש םוקמב ו |
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 כות םש) םיקדנופ [-- ישב ,רתויב
 0 דל ןיזאהל וא ,הייתשו לכוא תונקל 5 ִע 0

 רוחסל ב .תוריל 0 - קתהל ,,לקמ וא ברח
 ל 5 ו ו כ

 - ,ךבירי תא ז
 ל
 :  םסק יעצבל 2
 | = .יטאמוטוא ברק לט .לש תורשפא .ליעפהל וא
 הטילשה ו הנורחאה .תורשפאה
 .ןנובתהלו חונל ךל תרשפאמו בשחמה לא
 .תורשפאה הניא יהוז .ךסמה ₪2 השענב
 .רתויב הליעיה

 השולשב הייולת ךלש .החלצהה ו
 האוושהב ו :םירבד
 ו
 יד םניה םיגורידה .ברקה הדשב עונל ךלש
 ,רתוי רשכומו אירב התאש לככ :םירורב

 ו ו 2
 יי יי יש 1

 ברח- "בהל עצבל ומכ - םרוג ךתושרבש
 חטשה ינפ לע עונת םא ,ףוסבל .תרעוב
 ו ו ו יד יי

 םרוגה) עסשל םוקמב ךתוא רוקדל לוכי
 .(הריקדה ןמ קזנ רתויל

 יו מ יי כ ול
 לכותש םיבר םיסונוב םימייק .תונכס
 ברק תונמ ,ירט סרית הדש - ףוסאל
 תובית ,סבומה בייואה ןמ תוחקלנה
 םהב תומוקמ וא רצוא תואלמ תוחכשנ
 שוכרלו ךלש חוכה תא תולעהל לכות
 לכ תא קודבל היהי בוט ןויער .תורוחס
 ,שוגפתש תוידדצה תורהנמב םיכרדה
 הנטקה הרזעה תא ןהב אצמתו ןכתיי
 .תשפיחש

 םיליעומה תומוקמה םה םירפכו םירע

 םיי !תוימ ת .תומוקמ רפסמו \ .(םינוש םיצפחב |
 .תונמוא תא ךתוא ודמלי .םישנא םהב

 .תומישמח 2 ב ,ברחב .הטילשה
 .תואלמ תוירפסל ךתוא וליבוי ,הנשמ
 0-2 ךל ב טושפ וא ליעומ עדימב
 ..הייתש

 ב ךילע ,היהתש ב לכב
 המ רבד היהי דימת .שוגפתש דחא
 ליבוהל םילוכי םישנא ירבדו תספספש
 יי רשא תי ב ךתוא
 .םהלשמ תוריפ

 שי .קנע קחשמ אוה רודנורקב הדיגב
 לש תועבורמ םיילגר 244,000,000 וב

 5.2-מ לידבהל ,קורסל ךילעש המדא
 וא 7 המיטלואב תועבורמ םיילגר ןוילימ
 .ההובה ןיע לש דיחי ךובמו ןטקה רעיה
 חרכהב חיטבמ וניא קחשמה לש ולדוג
 .לודג םידיקפת קחשמ

 הברה שי ,הזה קחשמ ןונגס יבהואל
 .םהילע ץילמהל ןתינש םינייפאמ
 .רתויב המישרמ דמימ-תלתה תייגולונכט
 תויתואה לשמל) םידחוימ םיטקפא ןומה
 ,(םייניעה לומ ךל תומלענה הביתה יבג לע
 שיו ונימב דיחי תויומדב תוברועמה קמוע
 םילוכיש תומישמו הקיפרג יגוס לש עפש
 בוט קחשמהש איה היעבה .ךתוא עינכהל
 ללמה ,תנבצעמה הביתכה :ףיצר אל ןפואב
 ברקה תכרעמ ,תורישיה תומישמה ,רזוחה
 אצומ אלל םיבצמ םימעפלו ,השלחה
 .השקל האנהה תא םישוע

 ןויסינ אוה רודנורקב הדיגבה קחשמה
 םע רופיסה תא דחאל וגוסמ דיחיו ןיינעמ
 .בשחמבש קחשמה

 ה וע



7% - 82 
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 דלונ שדח בכוכ

9) 006 5 

 יקחשמל המודב ,חוטש קיטסיו'ג
 !ק6- יבשחמ רובע ואדיוה

 םימייקש תורמל ,הדונ ואוב
 בורל - ק6-ה בשחמל םיבר םיקיטסיו'ג
 םיקחשמו הסיט ימדמ רובע םיבוט םה
 םהב הלועפ יקחשמל אלו תיסחי םייטיא
 .ריהמ קחשמ לש השוחת לבקל ךירצ

 יצח תניחבב וניה שדחה קיטסיו'גה
 קחשמל ישיאה ךבשחמ תכיפהב ךרד
 יטאמוטוא זוכרימ וליפא וב שי !ואדיו
 ךא .(היעבה םע "שק םילכואש" ולאל)
 לש רועזימה הניה רתויב הבושחה הדוקנה
 בוציע" תילגנאב) ינשדחה בוציעהו ויקלח
 .ןןקחשל םירשפאמה ("שדח ינרדומ ילטיגיד
 וא קחשמה תונוכמב ומכ וב זוחאל
 תוריהמב ביגהל םג ךכו ,הגסו ודנטנינב
 .ךסמה ינפ לע תושחרתהל

 בשחמ לכל םיאתמ 5139ז118ו68 5-ה
 םע תויעב ויה רבעב) 486 וליפא - 0
 שי .קיטסיו'גל רוביח םע (םיריהמ םיבשחמ
 רוביח לבכו (ריהמ ירי) וברוט תורשפא ול
 59 :ריחמה .םירטמ 2 לש ךרואב בשחמל
 .ח"ש

 "מ יש ומ | "מכ

 עדימ ונל המרת גאב תויונח תשר
 הפשב םישדח םירפס ינש יבגל ליעומ
 :םיבר םיזיוו ןיינעל םייושעה תילגנאה

 ש"ה'כ
 \[ט!(וחו60וג 01הוחש 1( ואסוא

 ךירצ התאש המ לכ תא ראתמ רפסה
 ןויערהו הסיפתהמ ,הידמיטלומ לע תעדל
 .הריציה דעו רוחאמש

 המ לַע .הידמיטלומב ןיינועמ התא
 דחי סנכל הצור התא ?םצעב רבודמ
 תונומתו לוק ,ואדיו ,היצמינא ,הקיפרג
 ןכתיי .המישרמ הגוצת רוציל ידכ

 לוקה סיטרכ תריחבב היעבב תלקתנש
 ןוכנה םירוטילקתה ןנוכ ,םיאתמה
 יצבוק תריחב וליפא וא ךיכרצל
 עדימ אוצמל לכות רפסב .םינפוגה
 .ולא תויעב ןורתפב ךל עייסיש

 תרוצב אלפנ סונוב ףסונב ליכמ רפסה
 - דחאופא ג 01: ליכמה 3.5" ןוטילקת
 ,תוגומתל הפידק תגבות
 הכירע תנכות 18א8א4 5808-ו
 .הידמיטלומל

 !8 350-ל ךרע תווש תונכותה

 א

 דגש (21116וה|] 0%

 יסיטרכ תחפשמ לכ תא הסכמ הז רפס
 סיטרכ תא ,ורפה םגד ,רטסלב דנואס לוקה
 ןוכדיעה תסרג תאו שדחה טיבה 6
 .הידמיטלומל

 יסיטרכב ךלש ןויסינה תמר הנשמ אל
 ברימה תא קיפהל ךל רשפאי הז רפס ,לוק
 המ לכ .הנהמ ךרדבו לוקה יסיטרכמ
 ןורתפמ לחה :ןאכ אצמנ תעדל ךירצש
 דעו סיטרכה לש הנקתהה ןמזב תולקת

 = סי ר' ג
 םיקיס

 תונכותה לכ לע האלמ הכרדהל
 .תופרוצמה

 ,קיטסיו'ג םע תויעב ,םיקירטו םיפיט
 תרחא הרמוח םַע תובותכ תויושגנתה
 רופישל תונויער ,(?רכומ עמשנ) בשחמב
 דנואסב תונכתו העמשההו הטלקהה תוכיא
 .רטסלב

 םינותנ תלצהל הנכות - תא
 יללכ סוריו יטנאו

 השיגה ןדבוא לש תררמצמה היווחה
 םיבר םישמתשמ לע הרבע חישקה ןנוכל
 ךיחאש הזב הלכו 560ק-ה ןדבואמ לחה
 תא ליעפה +...התאש תודוהל םיענ אל)
 קזנ וא 05-ב תמייקה 15% תנכות
 .חישקה ןנוכה ךל "ךלה"-ו ...רחא

 תא טמרפל בורל היה ןורתפה ,התע דע
 םינותנה תא ריזחהלו שדחמ חישקה ןנוכה
 .(...הזכ ךל היה םא) יוביגמ

 :הרצ לכל אלמ טעמכ ןורתפ שי ,ןכבו
 יבצ לש השדחה םינותנה תלצה תנכות
 תא ךרובע השעת ,865026ו%א - ביתנ
 ךרוצ אלל הנכותה תא ןקתה .הדובעה
 ןוטילקת ךרובע ןיכת איהו דחוימ עדיב
 ,תיתימא הרצב לקתת רשאכש ידכ הלצה
 ותוא סינכהל אוה תושעל ךילע היהיש לכ
 שדחמ בשחמה תא ליעפהל ,א ןנוכל
 !דימת ומכ לעפי קסעהו

 ותסרג אוה וזה הנכותה לש ינש ןורתי
 תניחבמ ינשדח סוריו יטנא לש הנורחאה
 קר אל לפטמה םיסוריוה תייגולונכט
 םיסוריוב םג אלא "םיליגר"-ה םיסוריוב
 תרדסב וליפאו םיעודי יתלב םישדח
 המצע תונשל תעדויה השדח םיסוריו
 !!היצטומ)

 תויונח בורב אוצמל ןתינ הנכותה תא
 179 לש ריחמב ץראה יבחרב םיבשחמה
 .ח"ש

 מ | ריו ג יו ה
 ו

 םתאש עדוי ינא) "'זארימו תבשחמ
 ו ריו רו =
 (.'זארימ לש םיזמרה וקב

 ןמטוג לט :תאמ

 יתייהש עדוי ינא .רדסב ,רדסב
 וישכע לבא .ןמז הברה תצק השפוחב
 דוע םע חומה תא םכל לבלבל יתרזח
 הנטק הרעה קר .םיטסווק לע תובתכ
 םינקחשה יגוס לע ילש הבתכל רשקב
 םהו םישנא ןומה םַע יתרביד .םיטסווקב
 תחא הירוגטק דוע ףיסוהל יל ועיצה
 יאנורתפה .ףיסומ ינא - הנה זא ,תוחפל
 ןעוצקמל םייניבה דמעמ ןיב םש-יא אוה
 ןתינש יפכ ,יאנורתפה .יוצמה קיתעמה
 קחשמל וייח תא שידקמ ,ומשמ ןיבהל
 רותפי אל םלועל אוה לבא ,םיטסווקב
 םע תאז השעי דימת אוה - דבל טסווק
 לש תוכורא תוליגמ ןתוא ,ןכ ,ןכ .ןורתפ
 תונורתפה םיספדומ םהילעש תספדמ יפד
 תילכת יהוז .בושחל רשפאש קחשמ לכל
 יפל םיטסווק רומגל - יאנורתיפה לש וייח
 תויומכ רוגאל ןכמ רחאלו - תונורתפ
 לכל םתוא ץיפהלו תונורתפ לש תורידא
 .[בומכ בשחמ יקחשמ תרומת - שקבמש ימ
 חור יאנורתפה לע החנ םג םימעפל
 ליחתמו בשייתמ אוה זאו - תויתריציה
 .ומצעב ןורתפ בותכל

 - תמדוקה הבתכל וזה תפסותה רחאלו
 .וזה הבתכב דקמתהלו רוזחל לכונ

 תא אורקל - אוה ןושארה ללכה
 םוגרתה ,תוכורא ןהש עדוי ינא .תוארוהה
 ךרדה וז ךא - תונעט תחאו ףלא דועו עורג
 רבכ קחשמב הרוק המ ןיבהל הדיחיה
 תנבהב ןומה תרזוע םג תרבוחה .ותליחתב
 קחשמב ,לשמל .קחשמה לש קשממה
 ינפמ תועש ךשמב עוקת יתייה סנוזאמא
 םיצפח ינשב שמתשהל ךיא יתעדי אלש
 הלועפ - ילש יאלמה תמישרב ויהש
 יל ךוסחל הלוכי התיהו תרבוחב הרבסוהש
 התאשכ היעבה וז) לבס לש תועש הברה
 תא ןושאר לבקמ התא - םיזמר וקב דבוע
 (.םיפיט ךל ןתיש ימ ןיא לבא - םיקחשמה

 תוצָע ןמ שי הרייס לש םיקחשמב בורל

 ןונגסב והשמ םג ואצמת ןהיניבו - ןקחשל
 ,תמיגסמ היעב לע בר ןמז עקתת םא" :הזה
 לכות ךכו רחא ןולושכמל רובעל הסנ
 םירבדה - ןויסינמ ."תורחא תודיח רותפל

 דקמתהל יוצר .הרומג תוטש םה וללה

 לוכי תרחא - םעפ לכב דחא ןולושכמב

 זכרתהל לכות אלו לבלבתת טושפש תויהל

 ָחירנויטסווקה ךירדמ

 םומיסקמה .םינולושכימהמ דחא ףאב
 תבב םינולושכמ ינש אוה יתעדל ינויגהה
 התא םא אלא ,ץלמומ אל הז םגו תחא
 ןושארה טסווקה והז םא .םיטסווקב רשכומ
 .דחא ןולושכמב קר זכרתהל הסנ - ךלש

 רתויב םיבושחה דחא אוה אבה פיטה
 :טרפב םיטסווקבו ללכב בשחמ יקחשמב
 ויהי בוט םיטסווק ןקחשל .ןומה רומשל
 לכל םירומש םיקחשמ 60 דע 25 עצוממב
 םהב םיקחשמב רבודמ ןכ םא אלא) קחשמ
 םגו - םיגרואה ןוגכ תומל לוכי אל התא
 רבח יל שי .(הברה רומשל ץלמומ םש
 םירומש םיקחשמ 100-ל רבכ עיגהש
 .רדהנ רבד םה םירומש םיקחשמ .קחשמב
 קרפב והשמ תחכש םא רוזחל לכות דימת
 לכ ינפל רומשל וסנ .תתמ םתסש וא םדוק
 םישיגרמ םתא םא םתס וא ןכוסמ בצמ
 רומשל םיצורו קחשמב םימדקתמ םתאש
 רומשל תרדהנ הטיש .ןוחטיב רתיל קר
 ןועש ץירקהל איה תופיכתב םיקחשמ
 לכ לצלציש ןגראלו םוקמ והשזיאמ ררועמ
 ורכזית לוצליצה תא ועמשתשכ .תוקד 7
 .קחשמה תא רומשל יוצרש

 הרהזאהו דוסה הז .םירבח

 ₪ 4 ףתושכ דחא רבח :האבה
 | | ירה - הלועמ רבד הז קחשמל
 קחשל לוכיש והשימ שי דימת
 והשימ ,ךירכ ןיכהל ךלוה התאשכ קחשמב
 בשחמה לומ בוטה אסיכה תא ךל בונגיש
 רבח .תוניצרב ,אל .לכואה תא ךל לכאיו
 ינפמ בוט רבד תמאב הז קחשמל
 - ךממ הנוש הרוצב בשוח אוה םימעפלש
 ןורתפ עיצהל לוכי אוה םימעפל זאו
 טבמ תדוקנמ הילע לכתסהש ירחא היעבל
 זא - בוט ךכ לכ רבד הז רבח םא .הנוש
 םלוכשו הלומחה לכ תא איבהל אל המל
 ?דחיב ובשחי

 והשימ דרגל םתיסינ .תוביט המכ
 יתנמזהשכ הרק הז .ןכ ינא ?םעפ הרקתהמ
 הזיאב דחיב קחשל ילש םירבח 4 הזיא
 אל דחא ףאש אוה ףוסב הרקש המ .קחשמ
 םיקוסע ידמ רתוי ויה םלוכ ,קחשמב קחיש
 תא ךלכלל תוסנל ,לכרל ,לוכאלב
 ךותל תינמור המרטספ סינכהל ,הרקיתה
 - םירבח :רתויב ץלמומ ןכל .'וכו ןנוכה
 .ןכ - רבח .אל

 לש שארל סנכיהל איה הבוט הצע דוע
 יתעגיש ילש החפשמה תא .ךלש תומדה
 "ןוסטוו ,ירטנמלא" םע םלש עובש
 יתקחישכו ,סמלוה קולרשב יתקחישכש
 תא יתחרכה - דעה תורעי לש לפאה דוסב
 םירזחממ ונחנאו) רזחמל ילש החפשמה לכ
 ךל רזוע שממ הזכ רבד .(םויה דע ריינ
 לכות םא .םיטסווקב תודיחה תא רותפל
 ןוצרה תא רותפל לכות - םחול ומכ בושחל
 .םחולב שמתשת םא - תולקב 11 המצועל
 ,לשמל ,סמלוה לש שארל סנכית םא
 תוטיש תא ןיבת - תצק וילע ארקתו
 קחשמה תא רותפל לכותו ולש הדובעה
 .תולקב רתוי הברה

 פיטה .םיפיט ינש דוע יל שי םויסלו
 םיכובמ תופמל דחפל אל :ןושארה
 תוצלחהב דואמ רוזעל לוכי הז .םיטסווקב
 אל ולא לכ םא :ינשה פיטהו .ולאכ םירוחמ
 םיזמרה וקל רשקתהל וססהת לא - םירזוע
 םא קר לבא - הלש קחשמהש הרבח לש
 הסינכ ןיא) ירוקמה קחשמה תא םכל שי
 - םעפהל לוכה הז .(םיקתעומ םיקחשמל
 דוע םכל שי םא .הנטק השקב וישכעו
 םיטסווק לע תולאש ,בוט קחשמל םיפיט
 בותכא ינאש םיצור םתאש םירבד םתס וא
 ינב 1409 ראוד תביתב רג ינא זא ,םהילע
 לע ובתיכו תויולג לע וחליש .קרב
 תרחא .זיוו - ןמטוג לט דובכל - הפטעמה
 .ילש םיבתכמה תא יל םינתונ אל םה

 לט.2 ינא הז םה אל הז.1 :ךרועה תרעה)
 תחקל אב אלש אוה הז :לבלבתמ
 (םיבתכמ'ת

 ,תרשרש יבתכמ חולשל אל אנ .ב.נ
 .הקילאטמל םיסיטרכ וא תונשי תורבחמ

 .הברהו - ףסכ חולשל ןכ אנ .נ.ב.נ

 19 כ
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 םיבר םילזאפ ןאכ שי ,לכמ הפיה הקיפרגה לי ו .תחתומ תיגולוכיספ

 תחקל רמייתמ הזה קחשמה .רומוה םיאלמו ל ₪
 לש םיפוקה יאמ החמשה רתכ תא
 .טרא-סאקול
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 הניחבמ תרפושמ הסרג וניה קחשמה
 םע ,ירוקמה ירלופופה קחשמה לש תיפרג
 םהבש םיפסונ םירוזיאו תושדח תובכר 1
 .ךלש הירפמיאה תא הנבת
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 רקב סיטרכ ללוכ

 50 םז.גפז₪א 2 שו אז :1 'סמ עצבמ

 םלועב רתויב ופנה לוקה סיטרכ

 תירבעב תרבוח +

 :4 'סמ עצבמ

 ק6-ל ואדיו סיטרכ

 00.2 יסמ עצבמ

 :ללוכ ,םלועב רתויב ץופנה - ינופואירטסה לוקה סיטרכ

 תינמז-וב םילכ 22 דע תעמשהל םינופאירטס לוק יצורע 22 +

 :תללוכ תיסיסב הידמיטלומ יסמ עצבמ .(רזייסיטניס)
 יייע תוניגנמ לש הכירעו הטלקהל \אוזס] ל רוביח תורשפא +

 5סשאמ םז.גפדמא 2 כ אש ןגרוא
 רקב סיטרכ + 60 0א!ןנוכ

 6 םירוטילקת ינש + .ףסונ רקב סיטרכב ךרוצ אלל ,60-א01 ל האלמ הנכה +
 תוגצמ תריציל ,תיעוצקמ הידמ יטלומ תנכות +

 .תונולח תביבסב תויביטקארטניא

 :ליכמה 62 ןוטילקת - דחוימ סונוב +
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 ,לוקל 01/5 תנכות ,לוקה וידוטס :ואזאססוא5 ל תונכות +

 רובידל הנכות ,הניגנ תבית ,ןוצבשת ,רבדמה ןמויה

 .טסקט תארקהו

 ."500 ידניא"" תוינוכמה ץורימ :םיפירטמ םיקחשמ 2 +

 .הרעסב םלועה תא שבכש קחשמה-םילולמנ

 .םילוקמרל רישי רוביח רשפאמה ,4וא דע רבגמ +
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 סלדיא דוד :תאמ

 !סידיי'ג ,םכלש רואה תוברח תא וספית
 תמחלמב דמשוה תוומה בכוכש תורמל
 ,םכתא רמג אל דוע רדוו סראד ,םיבכוכה
 תרבח לש יוב םייגל קחשמב .םידרומה
 תצובק גיהנמ תא קחשמ התא ,( 0
 הסנמ התא .רקווייקס קול ,םידרומה
 ךכרדב רסיקה לש וילייחמ קמחתהל
 .ךתרובח תאו האל הכיסנה תא ליצהל

 הערה תורסיקב המחול
 ינוויכ המכ םע תבכרומ הקתפרה יהוז

 תא ריבעמ התאשכ ,דצה ןמ טבמב הזוזת
 םימודו בטיה םיגצוימה םיפונ ךרד ךמצע
 חרקה תואלמ תורעמב ליחתמ התא .טרסל
 המוד רוצי לע בכור ךתויהב סוה לש
 וא ץורל םא טילחהל לוכי התאו ורוגנקל
 ץופק ,גלשה תויח םע תרמגש ירחא .רוהדל
 .םחליהל ךשמהו ךלש גלשה תפחר לע
 47-71 םע דדומתהל ךילע םעפה
 םא .תורסיקה ילייחב םגו (ירסיקה ךלהמה)
 ,םהלש קשנה םוסחמ תא רובעל תחלצה
 שופיחב םשמו ,וקא סיסבל ךרדב התא

 יי
 רטסאמ ,ידיי'ג לש המכוחה שיא ירחא
 .הדוי

 ,ידיי'גה ינומיא תא תלביקש ירחא
 דגנ םחליהל םיאתמה ידיי'גה היהת התא
 ריעב ךירבח תא ליצהלו ,ןיפסבב 5
 .רמגנ אל ןיידע רופיסה ,עגר לבא .םיננעה
 (ךלש רבח) ןשיה ובירי תא ספת טפ הבוב
 ריעל רוזחת ,ותוא תררחישש ירחא .ןאח
 היהי זא .האל הכיסנה תא ליצתו םיננעה
 ,יטיס לש לפואה טילש תא שובכל ךילע
 ךל הכחיש ,(ךלש דובאה באה) רדוו סראד
 ידיי'ג תדובעש רמא ימ .הנורחאה הגצהב
 ?הלק איה

 שו

 חוכה תלוכי
 שי סראדל .לק בייוא הניא תורסיקה

 אולמב ףוקתל םילוכיש הפקתה ישנא
 המיחל תוחוכ שי ךל םג ,ךלזמל .חוכה
 .חוכה םג ןבומכו ךלשמ

 םינוויכל ירי תורשפא םע ליחתמ התא
 חוכה ינמיס תא אצמת ךכ רחא .םינוש
 ,ההובג הציפק :(לכה ךסב העשת) םינושה
 תאלעה ,בייואה תוירי החוד ,הריהמ הציר
 רטסאלבה חוכ תאלעה ,ךלש רואה ברח חוכ

 ך ומ וב

 חוכהמ הרבעה ,ריוואב הפיחר ,ךלש
 הז לכ תא לבא .ףרגה לש ןיעהו תואירבל
 לע דמוע התא רשאכ קר ליעפהל ןתינ
 .ורוגנק לע בכור וא ךילגר

 םג אלא ,בכרומ קחשמה קר אל
 הנומתכ עיפומ קולש תוזומל הקיפרגה
 םה םיבייואה םג .ותוארל לק ,הנטק
 תקיודמ הקיפרגה !םיינחצר לבא ,םינטק
 יעצמא תא ליעפהל לכותש ךכ קיפסמ
 יאדכ קר .ןושאר טבמב קול לש המיחלה
 תולכתסה ירחא םייפקשמב שמתשהל
 .ךושח דואמ ךסמב

 הנטנטק הסרג לבקת ,הקיסומל רשקב
 רוגסל ידכ חוכב שמתשה .אשונה ריש לש
 .הקיסומה תא

 ידיי'ג לש האנה
 תינש הכמ הירפמיאה קחשמה

 אלש הקתפרה אוה - יוב םייגה רישכמל
 תועש המכ הזל וריאשה .ץימחהל וצרת
 איה קול לש ותמישמש ינפמ ,תויונפ
 דע םימעפ המכ תומל וכרטצת .הכורא
 - ורכז דימתו .ןיינעל ידיי'ג םכממ אציש
 !חוכב ושמתשה



 שי לזאזעל המ
 ?ךלש טוקליב

 םוי 303 דוע
 !לודגה שפוחל

 תונוילג 10 דוע

 !לודגה שפוחל זיוו לש

 ...יוב םייג
 ...ודנטנינ
 ...סקניל
 ...ביירד הגמ

 ...הגס
 ...דנטנינ רפוס
 אלש ...עדוי התא

 !םירועישב םמעשמ היהי

 ...םידימלת םולש
 רי

 קיפסמ יל ןיא !אל יוא
 ירחא דורשל פ"קנ
 !תיבה ירועש תנכה

 תוצלפמ שיש יתעמש
 ןדגואב תומושר אלש
 ..ימשירה תוצלפמה

 וז ומכ ...ןכ
 !ךירוחאמש

 והשמ עמש ימ
 ..ישפיט ךכ-לכ
 !לוחכ ןוקרד

 ימצע לע ליטהל הסנמ
 דע תומלעה שחל
 !םידומילה תנש ףוס

 שב . -

 . שה דד ד הר טתחוה שה וורשה



 יתקאכ < ( דנטננ) < יפקאכ 5 ( ייווינ) < יפתכ
 ]ל ך] 7 ת] =

 ביבא לתמ רמה ודיע

 צ'פ 3

 לש ץתאסתאד-ה תא אצומ התאשכ =
 .הדע אתבס לש תיבל ותיא ךל ,יור
 דצבש הלוענה תלדל סנכנ התאשכ
 שי !בל םיש ,הרכמה לש ילאמשה
 .הטמל חתפ

 הילצרהמ יאחוי ימר

 2 קינוס

 דע וכח ,בכוכ םע דומעב ועגתשב *
 זאו וילעמ םינטק םיבכוכ ויהיש
 םע ךסמל ועיגת ךכ .םהילע וצפק
 .סונוב

 ךירצ ינשה ךסמה לש רטסמב =*
 עצמאל רוזחלו וב עוגפל ,ץופקל
 .עובטל אל ידכ

 ריג מייג

 צ"לשארמ למה איגש

 סע(: וג

 ךירצ ,8-ו 4 םיכסמ ,סונובה יכסמב *
 תוסנלו שחנ-ןוקרדה לע תולעל
 וסרהנש םיצעה .םיצע ותיא סורהל
 ךכ .ךסמה עצמאב רפסמב ועיפוי
 וסרהנ םיצע המכ תעדל רשפא
 .סונובב תיכז תודוקנ המכבו

 -3 בלש .0 8 -2 בלש :םידוק *
 -6 בלש .ם0מ6 -5 בלש .(ז זז
 -9 בלש .תטממ -7 בלש הס

 0% 20כ

 .1004 -10 בלש .אס

 ביבא לתמ רמה ודיע

 1.0 1כע 3

 ,קרמו םוטמ קלחה תא לבקל ידכ =
 טלשה תא תוקנל שי
 "54 15 אזאזטתא אש"

 .תישישה המוקב
 .תומוקה תחאב ןועשה תא ןווכל שי =*

 ואכאא טסצ 1

 ךסמב ,הב קחשל הלאקס רוחבל ידכ =*
 שי ,תולאקסהו תוליספה תומושרש
 ,1 רותפכ לע םיימעפ ץוחלל
 םקיזחהלו ,2 רותפכ לע םיימעפ
 שי םינווכה תרזעב .דחיב םיצוחל
 .היוצרה הלאקסה תא רוחבל

 וד נ טס ניב

 הרדחמ טורלימ דעלא

 ןוסייט קיימ

 התא הנורחאהמ ץוח הכרעמ לכב =*
 ץחה לע םיצחול .םייח אלמל לוכי
 , ,הטמל ,הלאמש ךכ רחאו הנימי
 ךכ .81 81 ףוסבו 51.07 8
 .םייח הברה לבקת

 3 וירמ רפוס

 אוהש ךירצ ,קחשמה ףוסב ,ךלמב =
 ירחא ,ךכו ,םינבלב הרי וא לופי
 ותואב ץצופמ אוהש םימעפ רפסמ
 .תמו לפונ אוה ,םינבלה תא םוקמ

 םוחה בודה תכסמ תא ךל שי םא *
 ₪ השעת םא ,בודל ךפוה וירמו
 .לספל ךופהי אוה הטמלו

 םי תבמ רשא רדה

 טינוגה

 לופו המידק ךל ,קחשמה תליחתב =
 לע ,הז רדחב .ךיתחתמש רדחה לא
 .הטיעב ןת ,השוע התאש דעצ לכ

 רבכע .םירבכעמ םילבקמ תוצצפ =*
 רבכע גורהת רשאכו ,הנגה ןתונ ןבל
 .ומוקמב לעוש עיפוי םותכ

 ,תולגלוג םע תותלד חותפל ליבשב =*

 .תוצצפב שמתשה
 .תוחתפמ 3 ךירצ ךסמ רובעל ליבשב *

 צ"לשארמ למה איגש

 יסיכב תצלפמה

 וא םילודג תוחתפמ םירהל רשפא =*
 לע םתוא קורזלו םילודג םיגרב
 .הטמל ץחו 8 רותפכ םע םירוציה

 לע קילחהל ןתינ 2 ךסמ 1 םלועב =*
 תא לסחל רשפא ךכו ,הקעמה
 ךרוצ אלל הקעמה לעש םירוציה
 .תויריב

 םיצפוק :ךכ םישוע הלודג הציפק =*
 עצמאב ריואב םיאצמנשכו ,ליגר
 לע תפסונ םעפ םיצחול הציפקה
 ./\ רותפכ

 ודנטנינ רפוס

 םי תבמ רשא רדה

 2 בוחרה םחול

. / + | 
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 אלש ךכב תולקב םירמוג ףילגנז תא
 אוהש םעפ לכב .םוקמהמ םיזז
 םיצפוק ,ץפוק וא ידמ רתוי ברקתמ
 .םוקמב הקוחר הטיעב םע

 לכש ךכ ידי לע םירמוג םיסלהד תא =
 .תוטיעב םַע וילע םיצפוק ןמזה

 םיחקולש ךכב םירמוג יל-ןוש תא =*
 םעפ לכ .םיפפוכתמו ןק וא ויר תא
 ףורגא םינתונ תצפוק איהש
 הכילהב תברקתמ איהשכו ,םמורתמ
 .לגרה םע התוא םיליפמ

 ריואב םיבבותסמ ןק וא ויר רשאכ =
 םינתונו םיפפוכתמ ,הטיעב םע
 .ףורגא

 סקופ ידע :תאמ

 ,הריעה עיגמ ואוש קירפה ,אמא ,אמא"
 "?תוארל תכלל יל רתומ

 המ ?לינ ,ךכ-לכ שגרתמ התא הממ"
 "?הריעה עיגמ

 עפומ :תעדוי תא ונ ,ואוש-קירפה"
 האצותכ םיתוועמ םדא ינב לש דדונ
 םיעפומ .הדילב םגפ וא הנואת ,הלחממ
 עצמא ןיב הקירמאב ןאכ םיצופנ ויה ולאכ
 ,תיחכונה האמה עצמאל הרבעש האמה
 ".םיירסומ םימעטמ וקספוה ףוסבל םלוא
 לש העבה הכוסנ וינפ לעשכ דליה םלקיד
 ".יליפה שיא' טרסב ומכ" תובישח

 תא םאה הריתסה אל ",ןעדי הזכ התא"
 עפומ תוארל ךל המל לבא" ,התוואג
 לש םתוללמוא לצנמה דירחמ ךכ-לכ
 "?םהילא רזכאתה עבטהש םישנא

 הירבד תא דליה לטיב ,"אמא תמאב"
 קר ,םיתוועמ םה הכו הכ ןיב" ,ךויחב
 ףסכ םיחיוורמ םה ולאכ םיעפומבש
 םצעב םהש חוטב ינא .םהלש םימגפהמ
 ",תאז דבלמו .ידמל םירשואמ םישנא
 תונמדזה וז" ,תובהלתהב לינ ךישמה
 השרא אל םלועל ינאש ,הרידנ ךכ-לכ
 ".ץימחהל ימצעל

 ךילע תכמוס ינא" ,םאה הענכנ "רדסב"
 שובחת לבא .השוע התא המ עדוי התאש
 םג חקיתו ,ץוחב רק יכ שארה לע והשמ
 חקל ,קורי רמצ עבוכ ףטח לינ ".הירטמ
 .בוחרל הצוחה קניז דימו הירטמ

 היהש ןשוימ הנבמ ינפלש הבחרב
 וינפ תא ומדיק להואו הככס לש בוליש
 יניע .םכרדל טא טא ורזפתהש םישנא
 היה ףא םקלח ,החוורל תועורק ויה םלוב
 םדקתהו ומצעל ךחיג לינ .יכב דע עזעוזמ
 ,הזרו הובג םדא בצינ םש ,להואה חתפל
 ,תמתכומו הלגלגס דרש תפילח שובל
 הנפה ",דלי רעטצמ" .ףסכ תריפסב קסעש
 עפומה ,תרחיא לבא" ,לינ לא וטבמ שיאה
 ותוארב םלוא ".התיבה רוזח ,רמגנ עגרכ
 ,לינ לש וינפ לעש בזכואמה טבמה תא
 שי .סנכיה אוב ,בוט ,בוט" .טעמ ךכרתה
 "?ףסכ ךל

 ודי:תא בחת אוה ,ורהבתה לינ לש וינפ
 הז" רלוד םירשע לש רטש ףלשו וסיכל
 . "?קיפסי

 ".יטרפ עפומ ךל השעא ינא הז ליבשב"
 יפלכ ודיב הווחהו םודא ןוליו טיסה שיאה
 .בחר ךויחו הקומע הדיק ךות להואה םינפ
 .רשואמ ןרק לינ

 תא לינ ספת תרתלואמה הככסה ךותב
 םיכלכולמה ץעה ילספסמ דחא לע ומוקמ
 הרוצב ,ישוקב ךא ,םירדוסמ ויהש
 תמולא התרונ עתפל .תעדה לע תלבקתמ
 תפילחב שיאהו ,להואה תמדק לא רוא
 עספ ,הובג עבוכ שבוח םג םעפה ,דרשה
 ונוכיה ,יתוברררו יתוררריבג" .הזכרמ לא
 .םכימימ םתיאר אל םתוא םירבדב תוזחל
 יפלכ אטח אוה םמויק םצע רשא םירוצי
 האצותכ ודלונש לרוג יכומ .לאה
 תוחומ לש ,תותוועמו תונושמ תואלכהמ
 עבט אמא לש המחרב םימגפ לשו םיינלוח
 ךישמהו ועורז תא םירה שיאה ".המצע
 םישנ) תעכ םכינפל" ,תינאכמ תוטיהלב
 (םישארה תא תונפהל אנ ,השלח הביק םע
 םיכסמה דחא ."'תישונאה :תנביגה סילא'
 יצימ תא שיגרה לינ .טסוה הבחרב םיברה
 שוג בצינ ולומ .ונורגב םילוע ולש הביקה
 םירביא רפסמ ותיתחתבש ימרגו קנָע רשב
 רבדה .םייפגו שארכ שרפתהל םייושעה
 ויה וזה הסאמה לכב ידיחיה ישונאה
 .שואייב וב וטיבהש תונובנה םייניעה
 הנש םישולש ינפל הדלונ סילא
 ישנאבש םיאפורה בוט קרו הנאיזיאולב
 ונתת לא .הנימ תא עובקל עדי הנאיזיאול
 סילא ,יתוברו יתוריבג םכתועטהל טבמל
 תא טיסה לינ ".דואמ הטעומ הנבהב הנחינ
 .טסוה ךסמהו דימ וטבמ

 הרוסאה םתבהא ירפ ,תעכו"
 אלש ,ןדעה ןגב שחנהו הווח לש
 אלא םשמ םדאה ינב תא השרג קר
 "..אבה גצומה תא הדילוה ףא
 .טסוה ףסונ ךסמ

 לע "...שחנה דלי ןומייס ..."
 חריק דלי ןועש בשי ץע אסיכ
 המילש לגר לעבו תועורז אלל
 וחמיצ םיידי תופכ יתש .תחא
 תחא לגר ףכו ,ויפתכמ רשיה
 תסיפב הסוכ רשא ויצלח רוזיאמ
 רמצה עבוכ תא ריסה לינ .דב
 .וליעמב רותפכ חתפו קוריה
 םילגוסמ םישנאש םירופיסה"
 ליבשב וללה םיללמואל קיבדהל
 אבה גצומה .ומצעל בשח "...ףסכ
 לדג ןוונמה ויפש ריעצ רבג היה
 בושו ךולה ץצורתה רשאו ויחל לע
 לינ תא עשעיש רבדה .בולכב
 ינש לעב רבוע אב וירחא .תצקמב
 ףוסבלו ,תנצנצב רמושמ םישאר
 רוע תסיפש תסל תרסח הדלי

 התפש ןיבל הראווצ ןיבש ללחה תא התסיכ
 דחוימב לינ תא קיחצהש המ .הנוילעה
 ףרה אלל הפטיל הדליהש הבובה התיה
 לינ רמא "הפילחב ףוק ומכ שממ" .הידיב
 םהש בושחל" .הגצהה םותב עפומה לעבל
 ינימ לכ םע רתוי םיישונאל ךופהל םיצור
 .לינ קחצ ",הבוב ומכ םיישונא םירזיבא

 עפומה לעב ול בישה "...אלפתת ,ןכ"
 לע רתוול ןכומ וניא םקלח" ,קוחצ תבב
 ,םלועבש ןוהה לכ דעב םיישונאה םהייח
 רמול יל השק ."תורזוע אל תוקלמ וליפא
 םישנאש עודי הז םלוא םתוא ןיבמ ינאש

 לגרה םמצעל םיחתפמ והשלכ םגפ םע
 םגפה תורמל תויתרגש תולועפ עצבל
 םהש שיגרהל ידכ קר ,םהילע השקמה
 .הוואגב לינ םלקיד ",םינוש םניא

 .עפומה לעב ךייח "...ןעדי הזכ התא"
 דליה םכינפל ,יתוברררו יתוררריבג"

 הכ וחומ .םלועב רתויב קנעה חומה לעב
 יפכ ותלגלוג תולובגמ ץרפ יכ דע לודג
 "...קנעה ושארב םיעקבה ודיעיש

 קנעה שארה םע דליה ,יארת אמא"
 ...ךחוגמ ירה הז ...קורי רמצ עבוכ שבוח
 "...הפילחב ףוק ומכ
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 ?רגרגמו בבותסמה םיעורפה ךלמ והימ

 םירייוצמ םיטרס יבהוא ,שפחל ךרוצ ןיא
 הוורפה רודרפש ינפמ ,םירסקי
 רזח - ינמזטה דשה - דחפומ-יתלבה
 ודנטנינ-רפוסה ירישכמ לַע הלועפל
 .םכלש

 יט-זט-נפ עסמ
 טרסה לע ססובמה קחשמ אוה הינמ-זט

 רוביגהו ,511א7]50 לש שדחה רייוצמה
 רודכ ינפ לע רתויב הבערה היחה אוה ולש
 שמתשמל דעוימה ,הזה קחשמה .ץראה
 ,ריהמ תוינוכמ ץורימ קחשמל המוד ,דחא
 זט תא טוונל ךילעש אוה ןאכ לדבהה לבא
 קחשמב .דשה ירוחאמ טבמב ךרדה ךרואל
 םיאלמה) םיעיפומה םיעקרה לכ הזה
 יטרסמ םיחוקל תודומחה תויומדהו (עבצב
 תרבח תא ושע רשא הלא םהו ,היצמינא
 .תויצמינא לש הירפמיאל "סורב רנרוו"

 רחא דייצה תפוקת וז וישכעש רבתסמ

 ו -]ְ]ְ₪ יור ו ו ו

 -- ייצאו

 זט הבש ,הנותחתה ץראב יוויקה ירופיצ
 ףוסאלו ץורל איה קחשמה תרטמ .ררוגתמ
 יוויקה ירופיצ לש תקפסמה תומכה תא
 לכות התא .בצקומה ןמזה רמגנש ינפל דוע
 ,רדרדתהל ,ץופקל ,הרוחאו המידק ץורל
 תא ךל שי ,ןבומכו .הקירחב רוצעלו סופתל
 ךל רשפאמה ,יטנטפה ינמזטה ןקירוהה
 .םילושכמה ךרד רעתסהל

 םייתייח םיטקניטסניאל קקדזת התא
 ,תוסיפתהו תוצירה לכ לע טלתשהל ידכ
 לע רבגתהל ידכ תוריהמ תועבצאל םגו
 לובו לסקא :ומכ ,ךרדב ועיפויש םיבירי
 ףלוו .יט לדנוו ,ועדונה םידייצה דמצ) רוטנ
 רגוסו בגה לע ךל ץפוק רשא יכיספה באזה)
 וכוראה תועבצאה םע םייניעה תא ךל
 הקישנ) הבהאב האלמה "דש-איה"ו (ולש
 ךילע ךרדב .(ל"ז התאו הנממ תחא
 ,תוינוכמ ,םיצע ,ןופלט ידומעמ קמחתהל
 .םיסובוטואו ןמש תוילולש ,םיקומע םימ
 רואזוניד) ליטקדורטפ וליפא ןאכ שי
 ךרדה תליחתל ךתוא ריזחי רשא (ףפועמ
 .רהזית אל םא

 .זוזל וכישמי ךילגרש ידכ לולזל ךילע

 אלמל ידכ םילוחכ םירופיס ףורטל לכות
 םירופיס ,ךלש םייחה דמ תא תיקלח
 ןועשה לע ףסונ ןמז ףיסוהל ידכ םימודא
 לע תושגומ רשא םיסונוב לש תוחוראו
 םיחולשימה שיא .0%15 לש סוטסוטה
 :ומכ ,תופסות םג ךל שיגי 1\40ם לש
 .תורחא תופסות דועו םיציפק ,םיטקס

 דמחנ לבא עורפ
 םע ,עבצב אלמ קחשמ אוה הינמ-זט

 לכ .תוקלח תוזוזתו האלמ היצמינא
 הקיפרגב הלדגההו הזוזתה לש תוטאהה
 ,הזה קחשמב ודמשוה ודנטנינ רפוס לש
 םיטבמב הכזית םג התא !תוינפב רהזית זא
 זט לש םיישפיטהו םינבצעמה ,םיקיחצמה
 לכל ףסונב .עגפנ וא בבותסמ אוה רשאכ

 םיזזו בטיה םירייוצמ ולש םיביריה לכ ,הז
 .קחשמה לש תוטאה וא םיבוהבה אלל

 ילוא איה הקיסומהש ולגי םישנאה לכ
 החיתפה תניגנמ לבא ,תקמקו'צמ תצק
 ןאכ הרומש "סורב רנרוו" לש תרכומה
 בל ומישתש הקיסומה לכ יהוזו בטיה
 ,הילא

 קחשמ לש דש
 יד קחשמ הארנ זט ,חטשה ינפ לע

 לא לבא ידמימ-תלת קחשמ םע ,יסיסב
 םיבלשה .רהמ ךכ לכ ונממ שאייתת
 םישק ויהי קחשמב רתוי םירחואמה
 .תועש ךשמב ךתוא וצירי םה ."םיירגתא"ו
 תויומדהמ האנה הברה ובאשי םידלי
 תמרמ להביהל םילולע םה ךא ,תורייוצמה
 קחשמ אוה הינמ-זט .החושקה ןשקאה
 לש דש שממ - רהמ זזשו בוט הארנש
 !קחשמ

 ץכ יזייד :תאמ

 ךסמה לומ יתבשישכ
 'גאווס ידנר תא יתקחישו
 ,יעוצקמה קבאתמה)
 המכ דע ימצעל יתבשח
 וכפה תוקבאיהה יקחשמ
 .םייראלפופל

 והמ ,לכה ירחא

 81027 תוסתדמא ||

 תוקבאיה קחשמ אל םא
 םנשי !טפוש אלל
 םישדח  םיקחשמ

 יקחשמ םצעב םהש םישדח םירישכמב
 .רתויב םייראלופופ תעכ םהו ,תוקבאיה
 חטשב םיאצמנ הלאה םיקחשמה לכ םאו
 .הרהמב ומלעיי אל םהש חוטב היהת

 תרבח לש תיתוכלמה הטטקה ששת
 תריצי שממ - קירבמ קחשמ אוה ]א
 תונוכמ לע תוקבאיה יקחשמ ןיב - תפומ
 אלמ שומיש השוע אוה .טיב 16 לש
 שי ךא ,ודנטנינ רפוס לש תילוקה תלוכיב
 קחשמה .האלפנ הקיפרג לש עפש םג וב
 יקחשמ לַע הלוע םיכרד הברהבו ,ביצי
 תוגשהה .רבעב יתיאר רשא ששת
 דגנ בשחמ לש קחשמ לע ןה ילש תודיחיה
 הז - םינקחש ינש לש קחשמב לבא ,ןקחש
 .ןמזה לכ עורפו לודג ףיכ

 ירחא םיבקוע אלש םכיניבמ הלאל
 הטטקה גשומה ,תונמאנב ששזת
 = אשששששא אוה תיתוכלמה
 ₪ < .12 לש ברק
 םיקבאתמ השיש
 תא םיקיזחמ
 ברקב המבה
 אלל ,ישפוה
 .ןהשלכ תולבגה
 דחאש םעפ לכ
 ,תיפוס סבומ םהמ
 תא אלממו המבה לַע הלוע דחא דוע
 12 רפסמ םעוזה שיאהש עגרב .ומוקמ
 תראשנה הרובחה !הז והז - הריזל סנכנ
 הטטקה ףולא - דחא קרש דע תמחלנ

 - תיתוכלמה

 ,וילגר לע ראשנ
 אל התא לבא

 לכ קחשל בייח

 הטטקב םעפ

 לכות .תעזעזמה

 תויורחתב קחשל

 דחא חומו םירותפכ שששמ

 דגנ רינרוט וא ,תוטושפה דחא-לע-דחא
 היצפוא) םירחאה םיקבאתמה 11 לכ
 שי ..דבלב בשחמה דגנ תרשפאתמש
 םיכלהמב שמתשהל רתומ ןהב תוטטק
 רשאכ .תוגוז לש םירינרוטו םירוסא
 ןיב רוחבל רשפא ,בשחמ דגנ םיקחשמ
 ןאכ םירבדמ ונחנא .ישוק לש תומר רשע
 ....תויורשפא לש תובבר לע

 ,םיקבאתמ 12 אוצמל וחמשת קחשמב
 תרכומו תיתימא תומד אוה םהמ דחא לכ
 עטק שי ןהמ תחא לכל .ט/ו/ע-ה םלועב
 םיכלהמו הלשמ ללכושמ ילקיסומ
 םיכלהמל ףסונב ,הל קר םידחוימה
 .םיליגרה

 ךתושרלש תונגההו תופקתהה עפש
 םיעוציבה תולובג תא חתומו ,שממ םיהדמ
 השיש ,םיידי יתש תרזעב ךלש םיירשפאה

 לכב .הצחמל לשובמ
 לש בר רפסמ שי בצמ
 ינש רשאכ :תופקתה
 ,םידמוע םינקחשה
 ינשהו דמוע דחא רשאכ
 רשאכ ,עקרקה לע
 רשאכ ,םיסופת םהינש
 ץר ינשהו דמוע דחא

 תפסותב הז לכ .הברה דוע ...דועו
 רבכש ןקחש ותואל תוינייפוא תופקתהל
 תדימל קר איה השקה הדובעה .ונרכזה
 ,תוכמ ,תוטיעב :םייסיסבה םירבדה

 תוקירז ,םילוגליג
 רשאכ זאו תופיחדו
 ,םהילע תטלתשה
 תא ףיסוהל ליחתת

 :"םידחוימה םיכלהמה"

 ץוחמ ביריה תוקירז
 דומעמ תוציפק ,המבל

 ודו 1 =

 םילבחהמ תופיחד ,הניפה
 לכהש ירחא ,זאו .תוסיפתו
 לש םרות עיגמ ,הצומ רבכ
 ןוגכ םירוסאה םיכלהמה
 לע תוציחלו תוטיעב
 ...םייניעה

 'הסיפת" בצמב
 אלש ןורתי שי בשחמל
 בשחמהש תומדה .קדצב
 ןפואב ךתוא תספות קחשמ
 טלתשהל הסנמו עובק
 םיכלהמ תרזעב ךילע

 ש/צע - (0צה|

 ,הילע טלתשהל ידכ .דחוימב םיליעגמ
 דע רותפכ לכ לע תוריהמב ץוחלל ךילע
 לע העידומה ךשאר לעמ תבותכ עיפותש
 הטיעב ול "ףיעת" זא .תטלחומ תוטלתשה
 ,תולק תומרב וליפאש איה היעבה .תרבוש
 רהמ וירותפכ לע שיקהל לוכי בשחמה
 קיטסיו'ג ךל שי םא אלא) םדא לכמ רתוי
 אלו טעמכ בשחמ דגנ ןקחשכ .(וברוט םע
 אלא תוסיפתב בשחמה תא חצנל יתלוכי
 דחא רבדל .ונממ רתוי בר חוכ יל היה םא
 הסיפתהמ ררחתשהל לכואש ,הפצמ יתייה
 איה בשחמה לע תוטלתשה .עגפהל ילבמ
 תועבצאהו דואמ השק יסיסב ןפואב
 ןקחש דגנ תוסיפתה .דואמ רהמ תופייעתמ
 לש תואנהה תחא .תונגוה יד ןה (םדא) ינש
 היצמינאה ידי-לע תגשומ קחשמה
 תומישרמו תולודג תויומדה .תעגשמה

 לוכי טעמכ התאו [₪₪₪
 ןה ךיא תוארל
 .הריזה לע תועיזמ
 הקלח היצינאה
 ,תיטסילאירו
 ירישכממ לידבהל
 תמאב התא ,טיב 8
 ןיב לידבהל לוכי
 ילבמ םינקחשה

 תודוקנ המכב ןיחבהל ידכ ץמאתהל
 .ךסמה לע תוינועבצ

 הבוט הקיסומה .המוד ןפואב יעזג לכה
 דוע םיבוט םה להקה תולוקו ברקה ךא

 תולוק םנשי .רתוי
 ךלהמ לכל םינוש
 םירורב תולוקהו

 אל הז .םייתימאו

 הכמ וז - קחשמ
 תחתמ תרדהנ
 !םוב !הרוגחל

 ל
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 :לאוש ןיקצומ תיירקמ טרמואב לייא
 ?יוב םייגב שי םיעבצ וליא

 ועבצ ,לייא ,יובכ יוב םייגה ךסמשכ
 שי קולד אוהשכ .בהבהצ קורי ןיעמ אוה
 קוריה סיסבה עבצו רוחש :םיעבצ ינש וילע
 הצירטמ ךסמ אוה ךסמהש ללגב .בהבהצ
 תורשפא הנכותה יבתוכל שי (תשר)
 תומכ לעו רוחשה עבצה יזוכיר לע טולשל
 םירצונ ךכו ךסמב תורוחשה תודוקנה
 ,בגא ךרד .ךסמה לע רופא לש םינווג
 - 02 םיארקנ הז גוסמ םיכסמ
 ךסמ רמולכ ,11ףטו6 (0ז75ז8] קופק|גצ
 אוה םהבש ילזונה רמוחהשכ ילזונ ישיבג
 .המסלפ ארקנה (ןכ ,ןכ) יגולויב רמוח

 תא קיתעהל ןתינ םאה לאוש רב ןתמ
 שפיח אוה ?110-ל הנקש םיקורשנה קחשמ
 תדוקפ הב ןיאו תוארוהה תרבוחב
 אד 1

 ילב םג תונכות קיתעהל רשפא ,ןתמ
 רוציל ךילע זא לבא 1%81/1.1.-ה תדוקפ
 :תאז השעת ךכו הציחמ

 אוכ 00
5 

 סקצ ג*.*
 (תמייק איהשכ) 1א141/.81.-ה תדוקפ

 ךא ,ל"נה תולועפה לכ תא ךמוקמב השוע
 .רדתסהל רשפא הידעלב םגש רבתסמ
 ךרטצת ,קחשמב קחשל הצרתשכ ,אבהל
 יפל ליעפהלו 60-ה תדוקפ תא קר שיקהל

 - 0%- 3)כ

 הרכזוהש הציחמה תריצי .תוארוהה ראש
 ענמת תאז השעת םא ךא - הבוח הנניא
 םיצבקב םירתוימ םינאגלב ךמצעמ
 הצרת םא .חישקה ןנוכה לע םיאצמנה
 יאדכ ,ןתמ ,אשונב ךיתועידי תא ביחרהל
 .והשלכ 005 ךירדמב ןייעל ךל

 םיטסווק לע תמ דעלג ץוביקמ רשש ןח
 הנכות וזיא .הזכ דחא רוציל דואמ הצורו
 אוה) התוא םיגישמ הפיאו ול רוזעל הלוכי
 "ידמימ תלתה םלועה" ומכ תונכות הסינ רבכ
 .(בזכאתהו

 תארקנ ,ןח תשמתשה הב הנכותה
 ךירצ תיניצר הנכות בותכל ידכו 'ללוחמ'
 ללוחמ .וזכ תחאב שמתשהל אלו תנכתל
 ךא תורחא תונכות בותכל םנמוא רשפאמ
 םג - הז לע בושחת םאש ינפמ לבגומ אוה
 תלתה םלוע"ב .הנכומ הנכות םצעב אוה
 רומאכ אוה ךא םיאלפנ םירבד שי "ידמימ
 השימג תאז תמועל תונכת תפש .לבגומ
 הב שמתשהל עדוי התא םא - רתוי הברה
 התאש ומכ ,קחשמ בותכל ידכ .הכלהכ
 הברה םע תונכת תפש ךירצ ,ןח הצור
 םייטמתמ םיבושיחו היצמינא ,הקיפרג
 אל ללוחמהש רבד - (תויומדה תעונתל)
 רתויב תיראלופופה הפשה .קפסל לכוי
 תפשו היתואסרג לכ לע 6-ה תפש איה
 ותסרגש ,לקספ וברוט ללכ ךרדב) לקספ
 .(7 לקספ וברוט איה הנורחאה

 אוה .הקינאפב םילשורימ ןיקטייא רמות

 רבחל הסינש םיאנשה לכו ריג םייג הנק
 ?המל ,ומיאתה אל רישכמל

 תונעט עונמל ידכו ףסכ חיורהל ידכ
 רחא יאנש יתרביח" ומכ תוחוקל לש
 תא ונקיש הצור הגס ,"רישכמה יל ףרשנו
 השמתשה הגסש איה היעבה .הלש קפסה
 רתוי רצ אוה - ורטוק תניחבמ רידנ עקתב
 ןיא וידעלבש דחוימ ןיפ וב שי ךכל ףסונבו
 אלא הרירב ןיא ,יריקי רמות ןכל .רוביח
 םג זאו הגס לש דחוימה קפסה תא תונקל
 ךל םג ,ףסכ דוע וחיוריו םיצורמ ויהי הגס
 רישכמה תפירש לע תונעט דיתעב ויהי אל
 !לעפי ריג םייגה םגו (הארנכ)

 .הבואכ הדוקנ הלעמ א"תמ םחורי ילרוא
 םירקי בשחמה יקחשמ עודמ תלאוש איה
 תא םידירומ אל עודמ ?ץראב ךכ-לכ
 ?םהיריחמ

 לש םהיריחמ לבא ,ילרוא יאלפתת
 האוושהב םילוז ץראב בשחמה יקחשמ
 םה ל"וחב םיריחמה .ןפיו ב"הרא ,הפוריאל
 3 ןוקלפ רוטלומיסה :םילופכ ללכ ךרדב
 120 לארשיבו ח"ש 200-כ ל"וחב הלוע
 בוש) ללחה תרובעמ םג ,דבלב ח"ש
 ח"ש 200-כ ל"וחב הלוע (רוטלומיס
 99 רובעב ותוא גישהל ילכות לארשיבו
 תוארמה תואמגוד דועו דוע שיו דבלב ח"ש
 ןמ יצחכ בורל אוה לארשיב ריחמה יכ
 תצחומ הביס דוע םכל הנה) ל"וחב ריחמה
 רשפאתמ אלפה (.ץראה ןמ תדרל אל המל

 םיימלועה הנכותה יתב לכלש ןוויכמ
 תונוקה תוילארשי תויוגיצנ שי םילודגה
 םתוא תוקיפמ ,םיקחשמה תויוכז תא
 תא תוליזומו ןטק חוורב תוקפתסמ ,ץראב
 רצומה תא דוע ליזוהל דואמ השק .רצומה
 קחשמה תא םיביכרמה םירבדה לכש ינפמ
 ,םוגרתה ,םיטקסידה - בר ףסכ םילוע
 .ל"וחמ תויוכזה תיינק ןבומכו ,הספוקה

 לש וריחמ .עתפומ ת"פמ ינבואר ימולש
 ח"ש 9.90 אוה תויונחב דדוב זיוו ןויליג
 חלשו חרטו שארמ םלישש יונמל וליאו
 חוורה והמ ?המל .ח"ש 10 אוה "וכו םיספט
 ?יונמה לש

 רבד לבקמ יונמה .ימולש לודג חוור
 שדוח לכ ותיב חתפל דע ןותיעה תא ןושאר
 לכב - םיילענ אלו תויונחל תוציר אל -
 .ראודה תביתב ףוטעו שדח ןוילג שדוח
 תיישע םע הנתמ יונמה לבקמ ךכל ףסונב
 לש ך"נתה"ו בשחמ קחשמ רפסה - יונמה
 - תירלוס הייחצמו וא "ק6-ה יקחשמ
 ןורחא ןורחאו ,ח"ש 100-כ ןיוושש תונתמ
 תא לבקל םיכוז זיוו ייונמ קר - ביבח
 יתבב תוחנה הנקמה זיוו לש רבחה סיטרכ
 עובשמ הצואת רבוצהו יוליב ירתאבו קסע
 חוור באז רמאש ומכ .(ןכ ,ןכ) עובשל
 תרבחל השע אוהש תורישה ירידשתב
 ."ךלש ולוכ חוורה" םייתנשכ ינפל רדימע

 וניאש ימ םאה לאוש הננערמ ןמגיט ביני
 .םימדוק תונויליג תונקל לוכי זיוו לע יונמ

 .יאדווב .ביני תחא הלמב

 השוע המ לאוש צ"לשארמ ןהכ יחצ
 ?םש יבשחמב ₪0 10 תדוקפ

 הדוקפה .דואמ טושפ ,יחצ דואמ טושפ
 איה וב עטקהמ ץופקל תינכותל תמרוג
 .רחא עטקל תאצמנ

 םוקמ לכב ארק םילשורימ טור איג
 ותואב םיעבצ 4 קר גיצהל לוכי 0:0: ךסמש
 תרשפאמ ותנעטלש תינכות הנב אוה .ןמז
 :דבע הזו תינמז וב םיעבצ 8 תגצה
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 ?הפ היעבה המ זא ונ
 אצוי עבצ לכ ךלש תינכותה יפל ,איג

 4 וא םיעבצ 2 אלו ,אוה קר רמולכ !דרפנב
 () 0)388-ה תינכות ןכלו 8 וא םיעבצ
 4 גיצהל לוכי - 604 ךסמ .היוגש תינבש
 .תויורשפא 16 ךותמ םיעבצ

 ןתיפ םאה לאוש םילשורימ ךרכב םרוי
 ?הנוכמ תפשל () 8486 תינכות ךופהל

 ךופהל ידכ תמייק הנוכמה תפש
 אלש ידכ ,"המצע ינפב תדמוע"ל תינכות

 םשל קר .הלעפהל () ₪9886-ה תא ךרטצנ
 הבתכנש הנכותה 0 03816-ל ,הרהבה

 ונא טפוסורקימ ידי-לע
 לכ ליעפהל ידכ םיקוקז
 .קיסייבב הבתכנש תינכות
 תאז תושעל םיצור ונניא םא
 רדהמב שמתשהל ןתינ
 הנכות יהוז .(רלייפמוק)
 תינכותה לע תרבועש
 התוא תכפוהו תבתכש
 וא הנוכמ תפש ןייעמל
 המצעב תלעופה תינכותל
 בור .רזע תנכותב ךרוצ ילב
 תא םיכפוה םירדהמה
 לכלו 6א6 ץבוקל תינכותה
 רדהמ שי תונכת תפש
 רדהמ שי () 39816-ל ,הלשמ
 קיסייב קיווק ארקנה
 הרפסמ הנורחאה ותסרגש
 קושל האצי הנורחאל 5
 תארקנה תפסונ הסרג
 המיאתמה קיסייב-לאו'זיו
 תא תכפוההו קיסייבלו סודל
 םינמיסהו םיטירפה לכ
 דוע םימישרמל םייפרגה
 רדהמב שומישה רחאל .רתוי
 תויוכזמ ישפוח ץבוקה
 .םירצוי

 .תורצב הרדחמ דלפ בינ
 ורקיבש וירוהמ לביק אוה
 קינוס קחשמה תא ב"הראב
 ץואב .קיטסלפ תפיטעב
 קחשמה תא ףילחהל ומיכסה
 קר (רבתסמ ,ותוא ול שי רבכ)
 .ןוטרקה תזירא תא איבי םא
 ןוטרק תזירא ול ןיא ירה לבא
 ?םישוע המ !קיטסלפ ול שי -

 אל הארנכ זא ,ךכ םא
 .יל רצ .םיפילחמ

 םילשורימ ךרכב םרוי
 ןתינ םאה לאושו ףיסומ
 ודנטנינ יקחשמ איבהל
 שמתשהלו ץראל ב"הראמ
 ונקנש בשחמ יקחשמב םהב
 ?הפ

 רבעב ונינע רבכש יפכ
 רודישה תוטיש ,םרוי
 וז תונוש לארשיבו ב"הראב
 תוינרציהש םג המ וזמ
 "רופא אובי" עונמל תוסנמ
 םירישכמ לש ימשיר אלו
 .ךפיהלו ב"הראל הפוריאמ
 .םיבר םייוניש םישענ ןכל
 תושעל רשפא ודנטנינל
 תוטלקל הבסה ץראב
 .רשפא יא 5א85-ל 8 8₪-ה
 .לבח
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 הדיחיה
 תיצואה
 תוריקהל

 קוצ רינ :תאמ

 :וליא הרוק היה המב היינש קחשנ ואוב
 וא תונורחא תועידיב בתכ יתייה וליא
 קחשמ תונוכמ לע וזה הבתכה ,בירעמ
 הכמ השדח העפות" :הככ תחתפנ התיה

 םיבוט ינב - ץראה זכרמב רעונה ינבב
 םהירוה יפסכ תא םילכמו תועש םילבמ
 הכרעהה .תובשחוממ קחשמ תונוכמ לומ
 םישועה רעונ ינב יפלאב רבודמ יכ איה
 םימרוג דודיעבו םהירוה תעידי אלל תאז
 םיקחשמ ינודעומ םילהנמה םיילילש
 יכ רסומ ךוניחה דרשמ רבוד .םיקפקופמ
 ,הז עגנ לע רפסמ םינש הז עירתמ ודרשמ
 ותורשפאב ןיא קמוצמה וביצקת בקע ךא
 ."רבד תושעל

 תא דירוהל רשפא ,ארונ אל ?םתלהבנ
 אל זיוו ומכ ןותיעב .םימ תותשלו תוכסמה
 איה וארקת ןכש המ .ולאכ תובתכ וארקת
 הנורחאל ונכרעש רויס לש האצות
 .ביבא-לתב בשחמה יקחשמ תודקראב
 םע דחיב ואצו קחשמ ינומיסאל ףסכ וניכה
 ...היסקלגב - טסיפמרטה ךירדמ

 ונעסמב ונתחנ וב ןושארה בכוכה
 דחא - יאתבש בכוכ היה היסקלגב
 תונוכמ םוחתב רתויב םיעודיה תודסומה
 תונוכמה ןיב רצק רויסמ .א"תב םיקחשמה
 הממ בכרומ רתוי הברה םלועהש ונבה
 דיל רוגל לוכי 2 לסחמהש ונבה ;ונבשחש
 םג ,תוכמ וכלייש ילב 2 רטייפ טירטס
 ץורימ ,פאל-לניפה תינוכמ תא וניאר
 דיל תכייחמו תלעופ יראטא לש תוינוכמה
 ויהיש ילב ,ואיג-ואינ לש לגרודכה תנוכמ
 רבתסמו םירישכמה ינש ןיב תובירמ
 קיסארו'ג"ה לש םירואזונידה תולוקש

 לש שדחה רפילפה רישכמ ,"קראפ
 קחשמל םיעירפמ אל ,טסיא-הטד
 .ולומ רגש יביטימירפהו דומחה ןוספמיסה
 םיאנותיע רותב ונאב םא ,םעפהש ונטלחה
 םינומיסא יפרוש וא םינקחשכ אלו
 ,םירחא םירבד םג קודבל יאדכ ,םיינורכ
 ונכלה ןכלו קחשמה תונוכמל רבעמ
 .הדקראה לש םילהנמה דחא ,טרבורל

 םיארנ םיקחשמה ולש דצהמש רבתסמ
 הלוע וירבדמ .תוחפ תצק םיצנצנמ
 .ףנעל בוט התשע אל הנורחאה הפוקתהש
 איה המשאה לכ םדוק :תוביס ןומהמ ?המל
 יקחשמו םיבשחמה תורבחבו םכב
 םיללכושמ וכפה הלאש לככ - היזיוולטה
 תאצל תוביס תוחפו תוחפ וראשנ רתוי
 יל שי םא ?המ .הדקראל תכללו תיבהמ
 א₪₪ קחשמ הלחא תיבב
 ,קוחתר תפלל המל
 תונגקל ,קחדהל
 - ?קחשלו םינומיסא
 הסרוכב יל בשא ינא
 המכ קחשא ,ןולסב
 4 קר םלשאו יל אבש
 למשחה רובע תורוגא
 הביס !קחשמ תעשל
 לע העיפשהש תפסונ
 שיא" ירבדל קושה
 התיה "יאתבשה
 םינוינקה תחיתפ

 סיפמרט
 ,םירעה לכב םישדחה םיירחסמה םיזכרמהו
 "יסקלג" םג וחתפ הזכ זכרמ לכבש ינפמ
 קוש לבא - הלדגו הכלה תורחתה ךכו שדח
 !םצמטצהו ךלה ילאיצנטופה םינקחשה
 ???ךורב הז תא תנבה התא

 דחא דעצ ךלנ ואוב הז תא ונבה םא
 ארקנש המ ,םינקחשה קושש ללגב :המידק
 ודרי םיחוורה ,םצמטצה - דעיה להק
 שדוח לכב םירכמנה םינומיסאה רפסמו
 תודקראה ילעבל יאדכ אל םג ןכל .דרי
 שדח קחשמ - םישדח םיקחשמ איבהל
 בשחל וסנ .רלוד ףלא 30 ומכ והשמ הלוע
 תא תוסכל ידכ רוכמל ךירצ םינומיסא המכ
 םיריחמהש ונתעתפהל וניליג .העקשהה
 ,בשחמה יקחשמ יריחמל המודב ,ץראב
 .ל"וחב םהיריחמל האוושהב םיכומנ

 ונייע ,טרבור לש ודרשמב ונבשישכ
 ך"נתה אוהש תםקז,גצ ארקנש ןוחריב
 וניאר םש - תונוכמה יקחשמ לש ישדוחה
 חטבש םיימולחה בשחמה יקחשמ לכ תא
 ונטלחה םש ,ץראב הארנ אל םעפ ףא
 ,הזה ןיזגמל בותכלו רובעל םיצור ונחנאש
 הנוכמ יקחשמ יכ וניליג םג םש לבא
 הזש דנואפ 3-4 ומכ והשמ םילוע ןודנולב
 ונרכזה אל דועו .(ח"ש 15-20) ףסכ ןומה
 תונוכמ יקחשמש הטילחהש הרטשמה תא
 תררממ זאמו הלעמו 16 ליגמ - םירתומ
 לע ונרביד אל דועו ,םייחה תא םיטרבורל
 םילעופה תא וחירבהש רגסהו הדפיתניאה
 .םיב ...אלו הברה םיקחשמ ויהש םיברעה
 תונוכמ לע תושודג תוינש םישיש ויה ולא
 .ןהיליעפמו קחשמה

 לש דחא דצמ הרוק המ ונעמשש ירחא
 ,בגא ךרד .ינשה ודיצל ונרבע ךסמה
 ינא המודכו ונעמש וניאר בתוכ ינאשכ
 ,ינאו ןותיעה להנמ ביבר דודל ןווכתמ
 עירפמ אל םג הזש הווקמ ינא - והשמ דועו
 - ןושאר ףוגב ןאכ םיבתוכ ונחנאש םכל
 בורש תניינעמה הדבועל בל ונמש טושפ
 תא .םיבתוכ םיקחשמה ינותיעב םיבתכה
 ארונ םיבהואו ןושאר ףוגב םהלש תובתכה
 זא ,תובתכה ידכ ךות םמצע לע רפסל
 אל םנמא - יללכה לגל ףרטצהל ונטלחה
 רטמכ לש הבוגב אוה רינ) ונמצע לע ונבתכ

 םייניעו ידנולב רעיש שולשו םינומש

 ונממ ךומנ תצק ידודו .תורופא תולוחכ
 לבא (תולודג תומוח םייניעו רוחש רעיש
 תונברוק ןומה ונאצמ .ןושאר ףוגב ונבתכ
 התוא הלאשל םירדהנ םיילאיצנטופ
 ונבשח הילעו זכורמ יחומ ץמאמב ונחסינ
 וחלס" :םינורחאה תועובשה ךשמב תובר
 הפ השוע התא המ יתריבג/ינודא יל
 ונלש תנווכה לע הלעש ןושארה "?םצעב
 .רטייפ טירטסב קחישש ןטק דלי היה

 התא המ" ול ונארק "ידומח הנה אוב"
 הבושתה "?קחשמ התא המב ,ןאכ השוע
 דלי רתוי היהו ודיל דמעש ורבחמ העיפוה
 לבא - הז המ םיעדוי אל" :ונממ ןטק רתויו
 םידליל ונחלס ".םירויו םיטעוב ,ףיכ הז
 ,םידלי םה .א :ש ינפמ םתורוב לע םינטקה
 טירטס הז המ ונעדי אל םליגב ונחנא םג .ב
 רוכזל אל רתומ לודגה שפוחב .ג רטייפ
 .םולכ

 ןב הלוע ,היליא תא ונשגפו ונכשמה
 ץורימב דואמ עוקש היהש ,היבטלמ 0
 הגס לש שדחה תוינוכמה
 ליפהש קחשמה ,/[דא3 ₪301א6-ה
 תא לולסמהמ דירוה ןוכנ רתוי וא םישרקל
 םינקזל בוטל רוכזה ןארטואא וברוטה
 הנומתהמ ונמהדנש ירחא .םכיניבמ
 קחשמה לש תחבושמה תידמימ-תלתה
 ךייח אוהו ץחמה תלאש תא היליאל ונינפה
 הנש רבכ ינא ,וארת :בישהו ךורא ךויח
 .הדובע ןיא וישכע לבא תצק יתדבע ,ץראב

 הדיחיה
 תיצרואה

 תוריקח

 החפשמ ןיאו םשו הפ תצק םידבוע זא
 רתיהו הריד רכשו לכוא תצק םינוק .הלודג
 ?דמחנ המ ",דמחנ הז" .תונוכמל הפ םינתונ
 םידמול םגו תורוחב שי ,םיפי םיקחשמ"
 םידמול ךיא ונרמא ,עגר עגר "!הפשה תא
 המ ?תירבע" תונוכמ יקחשמב תירבע

 היסקו
 "!הפש הז !תילגנא ?תירבע םואתפ

 הרזח המייסש תינדקרל םג ונלפטנ
 תויריה יקחשמב קחשל האבו
 הנבל החיטבהש אמאל ,םייביטקארטניאה
 טעמכ ץורימ וטואב עוסנל 4-ה ןב ןטקה
 "םיקאינמה" תצובקל ,המייקו יתימא
 םע דחי קחשל האבש ןוקריה יפוצ טבשמ
 דכנה םע אבש םוחנ אבסל ,ילט הכירדמה
 תלייחל ,טרסה ינפל ןמז ריבעהל ידכ ודיע
 הפרשו תולכ דע םירפילפב הקחישש סדה
 הלדה תיאבצה התרוכשממ דבכנ זוחא
 הנושאר םעפ האב"ש יפיצל ,יכה ואלב
 םירחא תונברוק דועלו "הז המ תוארל
 ןוכנ) וצרת םא .םיניינעמ םהל וארנש
 םהיתובושת תא םסרפל לכונ (?אלש
 ונגצהש רלודה ןוילימ תלאשל תוטרופמה
 םיפידעמ ונחנא הז בלשב לבא ,םהל
 ,םכל תתלו םילמה לושלש תא רוצעל
 טוטישמ תונהיל ,םירקי םיטסיפמרט
 .היסקלגה יבחרממ תונומתב יאמצע
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 קירה
 בועעחמל ביבסמ

 | יק ח ש מ [

 | | םידיק פת |
 ימלשורי לאירא :תאמ

 והשמו 13 ןב ,ימלשורי לאירא
 הרידא כ8 תבתכ ונל חלש ,םילשורימ
 .םיטקרטסנוק :יתרגיש אל אשונב

 בחרוה אל םיטקרטסנוקה אשונ לע
 ןוויכמו 8 0-ה תוכרעב ,יתעדל ,קיפסמ
 תוגרדב םימסוקל תרדהנ הנגה ךרד וזש
 אשונ לע תצק ביחרהל יתטלחה תוהובג
 תא קלחמ ינא :דחא רבסה קר .םתבכרה
 ,םימלג :תוקלחמ שולשל םיטקרטסנוקה
 .םירוצי ייומדו םייח םילספ

 אוה הריציה ךילהת ךרוא :ןמז .א
 ,תוחנ טקרטסנוק לש פ"בק לכל םיישדוח
 םא .חתופמ טקרטסנוקל םישדוח השולשו
 אוה הלעמו 10 הגרדב אוה שיפנמה םסוקה
 (הטמ לגע) 4-ב ותגרד תא קלחל לוכי
 לש פ"בקהמ האצותה תא תיחפהלו
 ,ןכ ומכ .ןמזה בושיח ךרוצל טקרטסנוקה
 טקרטסנוק לכ לע םייעובש תיחפהל ןתינ
 וא ,רבעב שיפנה םסוקהש הז םיוסמ גוסמ
 .הקלחמה התואמ טקרטסנוק לכ לע עובש
 תוחפ היהי אל יפוסה ןמזהש בל ומיש
 .ירוקמה ןמזה תיצחממ

 תחא תולע תויהל הלוכי אל :תולע .ב
 םהש םושמ םיטקרטסנוקה לכל הווש
 ,תונוש תויומכב םינוש םירמוחמ םייושע
 .םירידנ םירמוח םישרוד וליפא םימעפלו
 ,יח ןבא לספל םירמוחה תולע המגודל
 לש םירטיל המכו ןבא ק"סמ 20-כ שרודה
 ץע םלוג לש תולעהמ הברהב הלודג ,הבל
 ם"הש לכ .דבלב ץע ק"מס 13-כ שרודה
 םירמוחה תולע תא דבל בשחל ךירצ
 .ולש הכרעמב

 אוה יסיסבה יוכיסה :החלצה ייוכיס .ג
 לבקל ןתינ 10 לעמ ,הגרד לכל +5% ,%
 םיפסונ םייעובשו ז"פ 1500 לכ לע 5% דוע
 םסוקה םא .שיפנמה עיקשהש רקחמ לש
 התואמ םיפסונ םיטקרטסנוק שיפנה
 שיפנה םא ,5% דוע לבקמ אוה הקלחמ
 לבקי קוידב גוסה ותואמ םיטקרטסנוק
 .םיפסונ 10% תאז םוקמב

 טקרטסנוקה תנכה ןמזב :תוחוכ .ד
 ידכ םימסק רפסמ ליטהל שיפנמה ךירצ
 םימסקה .החלצהב םוקי טקרטסנוקהש
 ולש תולוכיה יפל טקרטסנוק לכל םינתשמ
 ףיסוהל ןתינ .ם"השה תטלחהל םינותנ םהו
 תלטה ידי לע םיפסונ תוחוכ טקרטסנוקל

 הפיסומ תלוכי לכ .םימיאתמ םישחל
 .טרקטסנוקה לש פ"בקל תחא תיבכוכ
 דע תחא תוגרדמ םישחל קר ליטהל רתומ

 ךשמ ילעב םישחל קר םירתומו עברא

 ליטהל ןתינ אל ,ןכ ומכ .ךשוממ הלועפ
 יוצרה םישחלה גוס ."0 חווט" ילעב םישחל

 םיטקרטסנול
 םסקה תונמוא

 עבקי ם"השה .םהימודו ןגמ ,תומלעיה אוה
 וליאבו שמתשהל רתומ םישחל וליאב
 םיאתי שחלהש ךכ לע הדפקה ךות .רוסא
 אל יטיא ץע םלוגל הצואת - טקרטסנוקל
 בל ומיש .ןכ עורמ הנגה ,תעדה לע לבקתת
 החלצהה יוכיס דרוי השדח תלוכי לכ םע יכ
 תחא םעפ ליטהל שי םימסקה תא .10%-ב
 דחא םוי ךות טקרטסנוקה לש פ"בק לכל
 העפשהה תרחא ,האלמ העפשה לבקל ידכ
 רבמא םלוג ,המגודל .דבלב תיקלח היהת
 ישחל 8 קר וילע ולטוהש פ"בק 10 םע
 .ןמזהמ 80% הארנ יתלב היהי תומלעיה

 םיטקרטסנוקש ןוויכמ :תושלוח .ה
 שחל ,םימסוק ידי לע םיטלשנו םירצונ
 קודבל שי .םתוא לרטנל לולע םסק לוטיב
 שיפנמה תוגרד יפל החלצהה ייוכיס תא
 100% לעב םלוג תושעל ןתינ .לטבמהו
 ראותש ךילהתה יפ-לע םסקל תודגנתה
 יתש תופסונ הז םלוגלו תמדוקה הקסיפב
 לופי - חילצמ לוטיבה םא .פ"בקל תויבכוכ
 "םייח"-ה תא ירמגל דבאיו טקרטסנוקה
 רוציל ידכ וב שמתשהל ןתינ ,ובש
 םסוקה ידי לע רתוי רחואמ ההז טקרטסנוק
 ינפל לפנ טקרטסנוקה םא .ותוא לרטינש
 קר שדחמ השפנהה ךרוא היהי - עגפנש
 בשחל שי עגפנ אוה םא .פ"בק לכל עובש

 יפל דובעלו ול ראשנ פ"קנהמ זוחא המכ
 ונרחב המגודה ךרוצל .תויורשפאהמ תחא
 ינפל פ"קנ 75% ול וראשנש םצע םלוגב
 .לרטונש

 75% ויתוחוכש םלוג רוציל ןתינ .א
 ןמזהמ 75%-ב ליגר םצע םלוג תוחוכמ
 .אלמה

 25%-ב ירמגל שדח םלוג רוציל ןתינ .ב
 ןוקית ידכ ךות (ןמז 125% רמולכ) רתוי ןמז

 .רסחה תא םילשהל ידכ רמוח תפסוהו
 ליגר ןמזב שדח םלוג תונבל ןתינ .ג

 .אלמה פ"קנהמ 75% םע קר לבא
 :תורעה יתש יל שי ףוסבל
 םימסוק יתבתכש םוקמ לכב .1

 .םינהכל םג יתנווכתה
 לע ףיסוהל םינמזומ םימ"הש .2

 ירפס :לשמל ,הלעמל יתבתכש םירבדה
 םישדח םישחל וא םיטקרטסנוק תנכה
 ."'וכו הנכהה לע םיליקמה

 לש תואבצ םכלצא תוארל הווקנ
 ישוג לש םינסחמ תוחפל וא םיטקרטסנוק
 הלועמה הבתכה תובקעב רדחב ןבאו ץע
 .לאירא ונל חלשש

 תא םישיפנמ םכתא הארנ ?המ םיעדוי
 .המידק !הזה ףדה
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 ושעש ןוטליה איג רעס-ןב ןרע :תאמ

 (!יייייייא ,םוב) תינמז קשנ תתיבש
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 םירוביד לכה
 םינומחית - תכשוממ תורדעה ירחא ,ןכ

 קינרו ידע םוקמב םעפהו !תינש הכמ
 .ןוטליה איגו רעס-ןב ןרע הלועפ םיפתשמ
 ותרודהמב םינומחית .םייוניש שי ,לבא
 אוצמלו םיקוחה תא ןמחתלב קסע תמדוקה
 םינקחשה ייח תא תושעל תולוכיש תוצריפ
 ילע םונהיגל 0א1-ה ייח תאו ,רתוי םילק
 םיכרדב קוסעי יחכונה םינומחית .תומדא
 תא אלו םייחה תא ןמחתל תוירוקמ
 ההובג המר שרוד הז רבדש ןבומכ ,הטישה
 תאז דבלמ .םידיקפת קחשמ לש דואמ
 םיילאסרבינוא םה ונלש םינומחיתה
 .קחשמה תוטיש לכל םימיאתמו

 םידיקפת קחשמש הזמ ליחתנ ,יקוא
 וא) םירתפנש םיבצמ לש הרוש אוה
 םיבצמה בורב .הצובקה ידי-לע (םירטפנ
 הצובקה לש תויורשפאה תא קלחל ןתינ
 -תילטורבה השיגה :תושיג יתשל
 .תינומחיתה השיגהו תיטסידאס

 ןווכתה המל ,וא) םינווכתמ ונחנא המל
 ?(ררושמה

 הריט ךותב םיאצמנ םתא :המגודל בצמ
 אל המישמ יהשוזיא עצמאב תרכומ אל
 םוסק שיבג לש ותאיצמ דיגנ - הבושח
 תימי-תתה ריעה תא ליצהל לוכיש
 תונויערה תא םיאצומ הפיאמ) העיבטמ
 תצובקב םילקתנ םתא עתפל ,(?הלאה
 השיגה יפל .םירמוש םיקרוא
 ףולשת הצובקה תיטסידאס-תילאטורבה
 תצובקמו תוקרי ראשו םימסק ,תוברח
 .ריקה לע חל םתכ ,ילוא ,ראשי םיקרואה
 ,תוחרצ ,בר שער ררועמ הז לכש ןבומכ
 רבכ הצובקה םוקימו ,המודכו תוברח שער
 לפואה ירוציו םיקרואה רתי זאו .דוס וניא
 הצובקהמ וריאשיו ורהמי הריטב םינכושה
 םיקרואהמ ראשנש הממ תוחפ דוע
 .ל"ז ,םימדוקה

 תילאטורב המיחל ךות םדקתהל
 הלוכי הטושפ הצובק לכ הז תא - תשקיעו
 הטישה תא םיעיצמ ונא .תושעל
 רתוי טעמ הצובקהמ תשרודה תינומחיתה

 ,םיקרואה םע ורבד .המכחו תונמוימ
 ,םכל רוזעל םתוא וענכש ,םהילע ודבעת

 תויפוס ןיא ןה תויורשפאה

 !םתוא ונמחת
 תא הווארל גיצהל םוקמב ,םימסוק

 ילכ ראשו םכלש םיברה תיחשמה ימסק
 ידכ ילוא ,תוחפ אל םיינסרהה םסקה
 :דיגנ ,לש םייתש וא הילשא וזיא וסנתש
 וליפא וא ,(3₪1101.כש₪) ההוב ,ןוקרד
 םילוכי םתא .הצובקל םירבח 10 דוע םתס
 םיינתמיא ברק תולוק עימשהל םג
 תא םשל חולשלו דילש ןורדסמהמ
 - תישומיש הילשא דוע .הצירב םיקרואה
 איה - הריטה לעב הארנ דציכ םיעדוי םא
 לע הווצמה (הריטה לעב לש) ולש הילשא
 .הריטל ץוחמ הקירס עצבל תכלל םיקרואה
 ונתו עדרפצל םיקרואה גיהנמ תא וכפה
 וליטה .המיאב חורבל םיקרואה ראשל
 יגיהנמ לע םהינימל המסקה ימסק
 - םידידי םתא יכ םתוא וענכשו םיקרואה
 !תויורשפא הברה ךכ לכ םכל שי

 הלמ ףילחי הרובחה לש רבודה ילוא וא
 םורגל ,םתוא תונוהל הסניו םיקרואה םע
 הריטה ןודא תוחילשב םהש ןימאהל םהל
 .החישה ידכ-ךות עדימ םהמ איצוהלו
 ,יקוא) םישפיט יד םירוצי םה םיקרוא
 ץוצמ רופיסו (םישפיט דואמ ,יקוא
 תוריבס לעבכ עמשנ קרש ,עבצאהמ
 ,הזמ ץוח .העיתפמ הדימב חילצי ,יהשלכ
 בהז קיפסמ םע םתוא דחשל דימת רשפא
 ילע םילאה יחילש םתאש "ונימאי" םהו
 תאיבל םיחונ םירתא קודבל םתאבו תומדא
 .ונוכיה .חישמה

 םירוציל תחא המגוד קר םה םיקרוא
 לכ ןורקיעכ .הכומנ היצנגיליטניא ילעב
 םכלשמ הכומנ ולש הנובתה תמרש רוצי
 וא קרבופמ רופיסל ןימאהל יושע
 ךכ .ולאב אצויכו תוטושפ תוילשאל
 אל םירוציב םילקתנ םתא רשאכש
 םע-חבטש יאדכ ,םיקירבמ המ-עדוי-ימ
 לבש רחאל ,םכלש הנורחאה הריחבה היהי

 .לשכנ ןומחית ןויסינ
 ,יוצמה 0א1-ה םכל רמאי "!דואמ בוט"

 םע תומיעל םכתא סינכמ אל ינא לבא"
 םכב חולשל בהוא ינא ,הניב ירסח םיקרוא
 המ-עדוי-ימ ןכ םהו םילפא םיפלא
 ול חולשל םיצילממ ונחנא "!םיקירבמ
 ילעב םירוצי לע םג .תשלושמ עבצא
 לעמ וליפאו תישונא היצנגליטניא
 ןילטסייר ךרע ןייע) דובעל ןתינ תישונאה
 .(סוליטנאדנאטסיפו

 לכב םכל ןתינ ,(1 אל) המגוד םיצור
 :תאז

 תויוסכוד עבש שי ןרע לש םלועב
 הטילשה לע ןהיניב תומחלנש תויאמצע
 תורסיק תויסכודה עבש ויה רבעב .תשביב
 זכרמב .תודושח תוביסנב הקרפתהש תחא
 יא הזכרמבו ,תיקנע המי הנשי תשביה
 התיהש ריע תבשוי וילעו ינוניב לדוגב
 לכל .תורסיקה לש הריבה ריע םעפ
 הריבה ירע) המיה םע לובג שי תויוסכודה
 שבכנ םעּפ ידימו (היפוחל תונכוש ןהלש
 השעמל .תרחא תוסכוד ידי לַע יאה
 דואמ לק .הנשל תחא ךרעב איה תופיכתה
 ידי לע םיחלשנש םידרולל המל ןיבהל
 הלק היטנ שי יאב טולשל םיסכודה
 חלוש ינא ,ןמאנ דרול וא") היונאראפל
 והז ,תשביה לש הריבה ריעב טולשל ךתוא
 ?המל !אל" .סכודה רמוא "לודגו םוצע דובכ
 .("!אל ,השקבב ?יתישע המ .ןמאנ ןיתנ ינא

 ,םינקתפרהה תרובח ,ןפוא לכב
 םסרופמה סקירוהה תא רתיה ןיב תללוכש
 הכירצ התיה ,(רררה :ול םיארוק) איג לש
 טלשש דרולה תולעבבש םסק הטמ גישהל
 םהש התיה היעבה .הפוקתה התואב יאב
 םה: .יאב תטלושש תוסכודה יניתנ אל

 תא ודחיש ,יאה רבעל וטש ,הריס ורכש
 .ריעה ךות לא וננתסהו םיפוחה רמשמ
 ןפייז שפיחו ריעה לא בנגה אצי תרחמל

 תיבגמ הכרע הרובחה ,דחא אצמ אוה ,בוט

 תוארוה ובו בתכמ ףייז ןפייזהו הנטק
 סכודהמ החלשנ הרובחה יכ תורמואה

 תא ףייז םג ןפייזה .תושדח תוארוה התיאו

 רוגסל סכודה שמתשמ ובש ירסיקה םתוחה
 .ויבתכמ תא

 רמושה לבא ,ןומראל העיגה הרובחה
 זא .םהלש רופיסל ןימאה אלו םתוא בכיע
 ירסיקה םתוחה תא רמושל וארה םה
 םא ותוא ולאשו ,בתכמה לעש (ףייוזמה)
 בתכמה תא חותפל תוירחאה תא חקול אוה
 סינכה רמושהש ןבומכ .ולש דרולה ינפל
 ,םירתוימ םיבוכיע אלל הרובחה תא
 דע םתוא הווליש רחא רמוש חלש וליפאו
 .דרולה תכשלל

 ול הרפיסו דרולה לא הסנכנ הרובחה
 בתכמ םדיב שישו סכודה יחילש םהש
 ,בתכמב הריהמ האירק רחאל .תאז רשאמה
 םא קודביש ריכבה וצעויל סכודה חלש
 תקידב העצבתנ וז הדוקנב .יתימא בתכמה
 לש ףויזה ןורשכ ןיב ןורשכ לומ ןורשכ
 ץעויה לש חונעיפה ןורשכו ןפייזה
 ץעויהו (א/וד 115 תטישב קחוש קחשמהו)
 אלל יתימא בתכמהש זירכה ץעויה .לשכנ
 סכודה יחילשל סחייתהל שיו קפס
 .תוניצרה אולמב (הרובחה)

 רקש לכ דרולה "עלב" ןכמ רחאל
 :ללכ הזו ,ול הרפיס הרובחהש

 תא תוידוסב רומשל השרד הרובקחה
 .דרולה ןיבל הניב תוחישה תאו המויק םצע
 תוסכוד יכ דרולה תא הענכש הרובחה
 סכודהו יאה תא ףיקתהל תדמוע בייוא
 .הפקתמה תא לכסל ידכ יאבצ יצ חלוש
 שקבמ סכודה יכ דרולל הרפיס םג הרובחה
 הרובחה התיה ותוא הטמה) םסקה הטמ תא
 .ותמחלמב ול רוזעל ידכ (גישהל הכירצ

 תפסוה דבלמ ,דרולהש התיה האצותה
 תא לאש ,הרובחל ףסכו לכוא ,הניל
 הצרי םג םכודה ילוא" :ותומימתב הרובחה
 הריהמ תוצעייתה ירחא "?תוברחה תא
 לוכי הז ,חטב ,ןכ" ...ש הרובחה הטילחה
 היהי סכודה ותוממור דוהו רוזעל טלחהב
 ,ןבומכ ,ויה תוברחה "!דואמ הצורמ
 .תומוסק

 תומכו תוברחה ,הטמה םע דחי ,תרחמל
 האצי ,םיטישכתו בהז לש תלטובמ אל
 .הלש תוסכודה לא הבשו יאה תא הרובחה
 לע ורפיס רתוי רחואמ ועיגהש תועומש
 לש יונימ לַעו ,דרולה לש גרוהל ותאצוה
 םוקמב םא .יאה לע טולשל שדח ראייארפ
 השעמה תא השוע הרובחה התיה תאז
 ,תושוע תורובחהמ םיעבר השולשש יופצה
 הכרד תא תמחולו ןומראל תבנגתמ רמולכ
 םיאצומ ויה םא קפס ,הצוחהו הטמה לא
 אלא עגפ אלל קר אל םיאצויו הטמה תא
 ,הארנכ ,ויה םה) תופסונ תוברח יתש םע םג
 .(אלכל םיכלשומו םיספתנ

 םינומחתב תשמתשמ הרובחש עגרב
 ,חבושמ םידיקפת קחשמ הליעפמו
 םתס םוקמב קמועלו ידוסי אוה ןומחתהשכ
 תא רפ'צל (א1-ל הווש ,הטישה תא תומרל
 קחשמל הרובחה תא דדועל ידכ הרובחה

 תוברחה ,המגודל .דיתעב םג המוד הרוצב
 אלא תוננכותמ ויה אל םדוק ורכזוהש
 הפי ןומחת לע רפו'צכ ןרע ידי לע ופסונ
 .חלצומו

 רמוחה תא ולצנ ,ורבד ,םוכיסל זא
 םיינזואה ןיב םכל ומש םילאהש רופאה
 אוצמל ןתינ דימתש ורכזו ,(גנוד אל ,אל)
 םיבצמ ללוכ ,בצמ לכמ תאצל הטושפ ךרד
 .הרובחה תא עישוי ברק קר יכ המדנ םהב
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 |. !אלש בשוח ינא ..לחצנל לכותש בשוח"

 םירגובמ ;? םגו הלעמו 12 ליגמ ,םיפתתשמ 6 דע 3

 .תורחבומה םיעוצעצה תו'וזחבו יקצמיטס ,גאב תויונח תשרב ג'שהל

 .םיטפושה רבח לכ םשב ,רעס-ןב ןרע

 קוט-לומסהו םולשה תרימא םרטב דוע
 ןאכ :דחא רבד ריהבנ ואוב ,חתופה
 !שולש רפסמ הנצס לש םיכוזה םימסרפתמ

 הנצסל םיכוז ןיא ,שולש - ןוכנ םתארק ,ןכ

 !םייתש רפסמ

 ?המל
 תא םכל הארא ינאו תכרעמל ואוב

 תא קחשלב ןויערה המ .ונלביקש תונורתפה
 לכ אלל התוא ונבתכש יפכ קוידב הנצסה
 אל לבא םכתא בזכאל ונל רצ ?ןיינעמ ןויער
 תא ול תתל הוושש דחא ןורתפ וליפא ונאצמ
 הנצסה לע םיגלדמ ונא הרירב תילב .סרפה
 .תישילשה הנצסה לש םיכוזל םירבועו

 ?םינכומ
 ם"הש) לגס ןורי :םה ונלש םיכוזה

 גולומכחו םסוק-ףלא) ןולא ירוא ,(ימומרע
 םע תינטייפ-תיפלא-יצח) רומ רינ ,(לודג
 טלחהבש רייס-םדא) ןהכ ודיע ,(המיחל חור
 םחול-םדא) יול דעלאו (השוע אוה המ עדוי
 ןורשה תמרמ ,הארנכ ,םלוכ .(בבוח ףפותמו
 .ג ככ וקחיש םה ,12 ךרעב םליגו

 .1 שגפמ
 ןויסינ הל שי הארנה יפכש ,הרובחה

 העיפוה איהש הטילחה ,תומלוע רבעמב

 לע ויה םה השעמל) יישנומ ייאב םש-יא
 ,תיגוורונה היגולותימהמ חוקלה םויק רושימ
 תא ואר אל םה םיצע בורמ לבא ,(בורק לבא
 ןכל .תשקיע הליחזב םהילע ברקתהש ,רעיה
 םלוכ תא סופתל םיפרוטה םיחמצה וחילצה

 .רוהט לזמב הלצינש ,תינטייפה תא דבלמ

 הרובחה תא ררחשל החילצה תינטייפה

 םיחמצה תא רצעש עיגרמ ןומזפ תרזעב

 .רינל תודוקנ יתש .הברח תרזעבו

 .'ב2 שגפמ
 תוללק רטמו הכילה לש העש יצח ירחא

 רהנל הרובחה עיגה ,רוטקיד לש ומא אשונב

 וליג םה הנאריפה יגד תא .רטמה 0

 ידכ רהנב והטמ תא לבט םסוקהשכ ,תועטב

 הדוספר םתעדלש ןוויכמ .וקמוע תא קודבל

 תחא ונב םה ,םרזה םע תפחסנ התיה

 רורגל ידכ סרקבו םהלש םילבחב ושמתשהו

 (םיהשה) ןורי .היינשה הדגל הדוספרה תא

 ." א.

 ." או.

 ." א. הוואי

 אוה ,השוע יתייה ינאש המ תא קוידב השע

 !לבחה תא םסרכל הנאריפה יגדל חינה

 להבנ ,עבשומ (םימ אנוש) בופורדיה ,םסוקה
 רצונש לגה .תועטב שא רודכ ליטהו ירמגל
 הירבחשכ היינשה הדגל הרובחה תא ףיעה
 לש רשע ,ןוריל תודוקנ שולש .םיפלועמ
 .ןויער

 .3 שגפמ
 הרובחה תא ףיעה םיקנעה ןּהכש רחאל

 וסנכנ ךורב הזיאל וניבהש רחאלו ,רובל
 םסוקה ליטה ,תויהל םידמוע םה בבק הזיאו
 תשר ילוש תא םמיחו "תוטהול םיידי"
 תטאהל המרג תכתמה תובחרתה .תכתמה
 הליטה ןכמ רחאל .תשרה תדירי בצק

 קזח לוקל םרגש "יתעימש רהוז" תינטייפה
 עוגפלמ םיקנעה תא ריהזהל ידכ דהדהמו
 "לודגה גנרוא"ש וא (?ימ) "םישודקה 4"-ב
 לע וברח םע הכיה םחולה .םהב עגפי (המ)
 ויה ירה םה) דהדהמו קזח לוקל םרגו ונגמ
 ,םדיצל העתפהה םרוגשכ ,זאו .(רוב ךותב
 ותוא הלעהו רייסה לע ףוחיר םסוקה ליטה
 ברקה ךשמב .ןהכה םע םחליש ידכ רובהמ
 ותוא ריאשהו ףונמה לע ןהכה תועטב ךרד
 ,ןורי ונל בתוכ אה-אה-אה) הדירי בצמב
 ,רייסה .(וילא םיפרטצמ ידילוה ראבו ןגרומו
 תא הלעהו תידיה לע תחנ ,יטלתא קוניזב
 ןוויכמ .הלעמל ,תיקלח םיפלועמה ,וירבח
 וטילחה הריטל ץוחמ םיקנע שיש וששחש

 תלבקמ הצובקה לכ .היינשה המוקל תולעל

 םגו רידא הלועפ ףותיש לע תודוקנ שולש

 .המוקמב קוידב האבש תוירזכאה לע ןורי

 .4 שגפמ
 רדיירמירגו ,דחוימ רבד םוש הרק אל

 .ןנכותמכ םסקה רעש תא תויומדל הארה

 רשקב ,תוירבדמה אנוש ,רייסה דצמ הרעה

 םיקרב תפוסל המרג - ןגרומ לש םעטה בוטל

 ךרד רובעל ורהימ םהו רוזיאב תימואתפ

 .רעשה

 .5 שגפמ
 ברה םוחב םירתוימ םידגב תרסה ירחא

 תא הצובקה השגפ ,הכילה םייתעשו

 וכלהמב יתרגיש ברק להנתהו תואטלה

 .תולק רייסהו םחולה ועצפנ

 .6 שגפמ
 ורבעב הללמוא םיבהא תשרפ לשב

 הילשאה תא ןורי הניש ,םחולה לש בורקה

 ןבומכ .םחולה לש רבעשל ותבוהא תיילשאל

 .הילשאה תא תוארל היה לוכי םחולה קרש

 םייניעו תושורפ תועורזב םחולה ול ץר ןכל

 אלש ,םסוקה .רבדמה הוונ רבעל תומוצע

 וילע ליטה ,דחוימב םחולה תא בביח

 תולוק תא םחולה עמש אל ןכלו "תושרח"

 רעתסה רבדמה הוונל עיגהשכו ,ברקה

 האטלה ,וכרדבש ןושארה ףוגה לע קוביחב

 תואטלהש חוטב היה אוה .םישחלה תליטמ

 התש ןכלו "ותבוהא" תומלעיהל תויארחא

 קרש תואטל המכ חובטל רהימו הצאה יוקיש

 םסוקה ,הרובחה העיגה םייתניב .לוכי היה
 םחולהו תינטייפהו ,תוצלפמ ןומיז ליטה

 וצרו ךורא שטומ לש הצקב דחא לכ וזחא

 וכפהש - תואטל םיליפמ םהשכ - המידק

 םויס ירחא .םהב ומחלנש םימחולל לק ףרטל
 ףע) דראלטנס תא רוכשל םסוקה הסינ ברקה

 ,התסינ תינטייפהו (ריוואב םירטמ השולש
 לע .7 שגפממ הנקזה ירחא ףודרל ,אוושל
 תודוקנ שולש רינ לבקמ הנורחאה הנצסה
 .םייתש הצובקה ראשו

 לכ .4-הנצס תונורתפל םיכחמ ונחנא

 .(תליאמ רזח דראלטנס) םיטפושה תווצ
 ש"המר 16 ןדריה לגס ןורי
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 םיחווט
 ןוטל תומכ לדוג לקשמ 8 : 4

 האח | דסרק | הטמב | הא | טשמ | רש ישתגמ | ייפ הל ןגרומ םע תוחיש תשומחת יטירק |  תונוטב ורא ינוניב רצ ל |
 ₪ 1 | 5 3 2 1 ןטק רזייל |

 - ן| 1 7-9 +6 3 - 5 3 ינוניב רזייל

 | - 22 5 11-15 | 0 5 - 8 24 לודג רזייל

 - : 7 | 8 6-12| | 1-6 3 |10  10 | | םיקיקלח ןרק חתות
| | 

 24 1 2| 15-28 | |6-44  7 חווט יכורא םיליט |
 | 2 2 15-21 | 6-14| 7 6 . 2 5 תרווכ | %

 8 3 7 1-1 6-14 1-7 6 | / 1 10 תרווכ

 6 5 10 151 | 6-14 1-7 6 " 5 ופ5 תרווכ |

 6 .| 6% 20 תרווכ ב 6 ₪04
 1 7-9 4-6 1-3 - * | חווט ירצק םיליט .תפתושמ הדובע יהוז השעמל" 2 22 - ,- 2 א ".קיחצמ יכה היה יכותהש תבשוח ינא . | ".ךכב הפתוש תומדה םגש וא תומדה ששה ףליא שרל השוח מ וו לש םישחלה רמסב םיקישומה םישחקה תא ".תואצותל הברע אל ינא לבא רעס-ןב ןרע
 25 7-9 4-6 1-3 - % | 20 2 תרווכ תא רחוב ןקחשה תומדה תא םינובשכ -- 0 ל יי . המט יושוומ . .ןגרומ הרמא

 | ,םתיא ליחתת אל תומדהש ףידעמ אוהש = ב לת מ ו הא" | תומדה התיה ימ ונמכסה אל .טרס הלחא . 6 תרווכ | וא הצור אל אוהש םימסק םנשי םא ול . ב , ''תכשמה | ,ןידאלא טרסה ירחא םירגרובמה ונלכאו | | רמוא ם"השה .ם"השל המישרה תא הארמו | ' יי" רואי דופ קנא'ג תללזמב ונבשי ינאו ןגרומ | | 4-6 3 3 4 תרווכ | ".תורחא תולוכסאב רקחמ לע תולבגמ 15 2 3 7-9 ₪ 4 / , הלש רפסב הלחתהב הצור אוהש םישחלה יא לש הלרכטאב ספק רקחמ לע ".רסח היה אל יני'גל םג לבא ,ילוא"
 20 4 8 8 7-12 1-6 3 5| 1 חתות-וטוא תומדה המ םע םימכסמ םה םהיניבו '[מז תנ'חבמ תוחפל ,רתוי רל לקש - .טרסב רתויב הקיחצמה

 לע תוססובמש תויתימא תועד םיבתוכש ןק ל = א" 0-0 הריחבה תא הל שי דימת לבא ,הכרדב | תרעטצמ .ויתורטמבו רקחמה גוסב דוא: | םישנאמ תוחפל לבא ,תונוט" ,יתכחיג / ן 1 , נ | , : . 8 | חלוש ם"השהש םירומבו םסק תוליגמב | דואמ םייולת םילדבהה לבא ,תורחאב "6 200 5 : 2 6 2 2 עלקמ תומדה היולת קחשמה ךלהמב .הליחתמ = "ל 7 ,ולש הלוכסאב רקחמ עצב? | ןיוומ ךלש הבתכל תובוגת דוע ועיגה"
 ".םהלש ןויסינה

 י?ךדגנ וא ךדעב"
 ".יצח ,יצח"
 .ןגרומ הלאש "?ועיגה ילא םיבתכמו"
 ".הנקז הפשכמ ,תרתוח תא הזל זא"

 תעצה םתס אלש יתעדי" ,הל יתבשה
 ".החוראה לע םלשל

 טבמב ןגרומ הלאש "?והשמ זמור התא"
 תירכ רותב רומגתו יתיא ליחתת :רמואש
 ".ילש לותחל

 ליצהל יתרהימ ".הלילחו סח .אל ,אל"
 ".םיבתכמ המכ ונלביק הנה" ,יתמשנ תא

 ".םהמ המכ יל אירקת ,דואמ בוט"
 ךורב םרוימ אוה ןושארה ,ונ בוט"

 הצור תא .תולאש ןומה ול שי ,םילשורימ
 "?דוחל וא תחא תבב םתוא

 רכזוהש טבמ ותואב ילא הטיבה ןגרומ
 .הרמא איה ".השקבב דחא דחא" ,הלעמל

 הגרד וזיאמ תעדל הצור אוה .בוט ,הא"
 ".םסק רקחמ עצבל לוכי םסוק

 רמולכ .ךרעב שמח הגרדמ ?החטבב"
 ,תחא הגרדמ רבכ רקחמ עצבל לוכי אוה

 ," וגל תרתי

 ".האלמ הבושת תתל יל השק שממ לבא
 םג אוה" ,יתכשמהו ישארב יתנהנה

 לעמ תויומדל הכימת שי םא תעדל הצור
 ".םיקוח רפס והשזיאב 20 הגרד

 לש תואקתפרהה רפסש יל המדנ"
 הז תא הסכמ תוחכשנה תוכלממה
 גכצ אדא תפ 00 דד א)
 הגרד לעמ קחשל ךל המל לבא ,858
 הגרדב תויומד לַע םייאל לוכי רבכ המ 0
 י?יתוא ,םלומ חולשל לוכי התא המ 5

 ןתינ םא תעדל הצור אוה .בוט ןויער"
 ,לירוטב םג (0:1:) םיפיגה עזג תא אוצמל
 לכ יבגל הלאש התואו .ןירקו קוהיירג
 5 08 הד א[םא'5 -ב םיעזגה
 "א

 םש םיעזגה" ,ןגרומ הבישה ",הארת"
 תא קחשמש ימל םידעוימ
 ,הצור 6א1-ה םא לבא ,5ט] 1. אואה
 .םוקמ לכל עזג לכ סינכהל לוכי אוה
 לע המסרפ 758-ש רמוחה תניחבמ
 םיעיפומ אל ולאה םיעזגה ,הלש תומלועה
 ".םש

 רחוב ם"השה םא תעדל הצור םג אוה"

 היהתש יוצר הרקמ לכב .אל וא דומלל
 ם"השל ןקחשה ןיב תידדה תובשחתה
 ".תובירמ לש והותל ךופהי קחשמה תרחא

 י?עסמ רפס והמ !?האבה הלאשה"
 םיחקולש רפס" ,קוחצב הצרפ ןגרומ

 ".תועסמל
 רפסל ןווכתמ אוהש בשוח ינא"

 ".םימסק
 רפס והז ,ההז הבושתה ?תמאב ?אל"

 רתוי םידימע םירמוהמ םיניכמש םישחל
 תא םימשור וכותבו ךרדה ילוטלטל
 םידומצ ויהיש הצור םסוקהש םירפסה
 .רקוב לכ םתוא דמלל לכויש ידכ ,וילא
 לכ תא ותיא בוחסיש הפצמ אל התא
 "?הירפסה

 רפשל ןתינ םא איה הנורחאה הלאשה"
 םיבלש רפסמ תחיקל ידי-לע תונמוימ
 ".תונמוימ התואב

 הבושתה" ,ןגרומ הבישה ",הפי"
 ".ןכ :איה הנורחאה

 ונלש םישגמה לע פיט הריאשה ןגרומ
 החלש הצוחה ךרדב .ןוינקה תא ונבזעו
 הענכש ותוא ,רמושה רבעל טבמ ןגרומ

 .עגפש ליט לכל תחא הדוקנל ךרע הווש קזנה - *
 < ..עגפש ליט לכל תודוקנ יתשל ךרע הווש קזנה - * |

 ,קיתה תא הל קודבל ךרוצ ןיאש םדוק
 .תטהול הינבגעל עבצ הניש רמושה

 הילא ונעסנו ילש וטואל ונסנכנ

 וגוובמה

 ךישמא ינאש השקיב איה ךרדב ,התיבה
 .םיבתכמה םע

 ,יהעתפה ...ב רגש ימלשורי לאירא"

 תכרע תא ןמז המכ ינפל הנק ,םילשורי
 תלבט תא ןיבמ אל אוה .תירבעב 'כט-ברק
 ,הנוכנה הלבטה תא הצור אוהו קשנה ילכ
 "?הפ לעב התוא תרכוז תא

 ונבכרה דחיו ןגרומ התנע *.חטב ,ןכ"
 שארב העיפומה) :האבה הלבטה תא
 .(דומעה

 םימ סוכ ירחא ,הנממ יתדרפנש ינפל
 תונעל הקיפסה איה ,הלש הרידב םירק
 איה .?ןד וא) ןיד הנבילמ ,דחא בתכמ דועל
 םילא לע רמוח אוצמל ןתינ םא הלאש
 תא ומגרתי םאו ,תירבעב ג08ת-ב
 אומאק תא וא דסאומ 0 א/4016-ה
 ?תירבעל

 תולאשה לכל הבושתהש תששוח ינא"
 רמוח אוצמל ןתינ אל עגרכ .אל איה הלש
 המ יפלו (.ןכ תילגנאב) תירבעב םילא לע
 תא םגרתל תוינכות ןיא יל עודיש
 ".בורקה ןמזב א!םתס תא וא 10%15-ה
 !לבח

 הנקו הפשכמו
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 הריכמל

 םאות בשחמ הריכמל =*
 חישק קסיד + 7 386 [3\ו
 .םיהדמ ריחמב ,םיקחשמ + 8
 .21:00-ל 20:00 ןיב ,04-762295 ביני

 ,לקספ דומילל רפס רוכמל ןיינועמ =
 160 ,םירבסהו תואמגוד ללוכ
 םדא .ח"ש 80 תוביבסב ,םידומע
4-, 

 לש פייטל תטלק רוכמל ןיינועמ א
 זרא .האיצמ ריחמב םשפסצ צץ
6%5, 
 ,ל"וחמ םיירוקמ םיקחשמ הריכמל
 ,אוגהא[ג6 או/גאפזסא 2 :ןוגכ
 ,עסז סמ 81 4
 איגש .דועו או1סד 8 אוה016 5
 .09-952429 יעור ,9

 ,9600/2400 סקפ םדומ הריכמל =*
 ןנוכ + .\1 286 םא חול + שידח
 .09-915580 איג .720% 3.5"

 6 תינועבצ תספדמ רוכמל ןיינועמ *
 םגדמ (םיעבצ
 ,18א1-ל 01 1 טדד] או 5
 .057-950980 ירוא !ריחמ יצחב
 ,לפואה חירצ קחשמה הריכמל
 דוק ףד ,תוארוה תרבוח ללוכו ירוקמ
 .ח"ש 50-ב ,הרימש טקסידו ידוס
 .03-872406 רחש

 םיטסווקל תונורתפ הריכמל =
 לאומש .םירחא םיקחשמלו
 .תבשב אלק ,7

 + 0/\א[:00צ רוכמל ןיינועמ *
 ,הלועמ בצמב תוינזוא + קחשמ
 .09-493289 ןרומ .ח"ש 270-ב

 2 + ודנטנינ רפוס הריכמל *
 900-ב ,םיקחשמ 2 + םיקיטסיו'ג
 .04-720606 דורמנ .ח"ש

 בצמב א10 4 081/₪ הריכמל *
 .03-540848 דדלא .הלועמ

 םיקחשמ 3 + 04א1580%צ הריכמל *
 הפלחה/הריכמל ןכ ומכ .םילועמ
 הזיראב 50 001881 5 קחשמה
 .03-5711037 רוד .תירוקמ

 קחשמה תא רוכמל ןיינועמ *

 כ40-0% 

 יא

 א

 וקו ו ויו ויו והקההינ

 ופילחהל וא ,ירוקמ ,םיגרואה
 םדא .יליוו תואקתפרה קחשמב
3-6 
 קחשמה תונמדזהב הריכמל
 .תירוקמה הזיראב שדח צץ צץ
 .03-799721 ימולש
 חדקא + םטסיס רטסמ הגס הריכמל
 דיק סקלאו קינוס קחשמ + קחשמו
 .תירבעב תוארוה + םיקיטסיו'ג 2 +
 .09-429023 דעלא
 השדח טעמכ הגס תכרעמ הריכמל
 רדנוו ,תוילשאה תריט) םיקחשמ 2 +
 רוא חדקאו םיקיטסיו'ג 2 + (2 יוב
 .09-559195 ןורי .האיצמ ריחמב
 + םיקחשמ 8 + ןוסאגמ הריכמל
 ריפוא .ח"ש 520-ב קוחר טלש
8 
 :ק6 ל םיקחשמ הפלחהל וא הריכמל
 ,תולוצמב הקתפרה ,חרקה שיא
 הזיראב םלוכ .דועו ריווא תוברק
 .03-5563180 רחש .תירוקמ
 הזיראב םילאה םעז קחשמה הריכמל
 ודיע .תרבוח ללוכ תירוקמה
6-1 
 סוטיבוה קחשמה תא רוכמל ןיינועמ
 לט .החנהב תירוקמה הזיראב
5, 

 ריחמב כט ברק חולה קחשמ הריכמל
 .16:00 - 22:00 ,06-722568 איג .לוז

 שאז 1055 יטבילוא תספדמ הריכמל

 ןורי .יביטקרטא ריחמב תינועבצ
0-5 
 ,םיפי הגס יקחשמ השולש הריכמל
 .06-961293 ףסא .ח"ש 70-100-ב
 םיקחשמה תא רוכמל ןיינועמ
 ןיבור ,א(025 ,שדוחמה 5021 :םיאבה
 לכ .1.4 מא 11ךזז 35 -ו דוה
 םלוכו תירוקמה םתזיראב םיקחשמה

 הריכמכ 8 בתבכתהכ םיצור 8

 הריכמל ,ןכ ומכ .פ1םאא \ לש
 רימט !!ח"ש 15-ב קר כט ברק תכרע

.,8 
 םתזיראב בשחמ יקחשמ הריכמל
 ,פא \00א טשגאפ :תירוקמה
 י ןכ ומכ .א04-ו גזא 60 אז
 ןתנוי .םיבר ףושיב ירפס הריכמל
4, . 
 % :0 10/8 ל םיקחשמ הריכמל
 2 קינוס ,1 קינוס
 | קחשמ לכ .ואסאפפמא ₪0צ -ו
 .ךרעב ח"ש 100 לש ריבס ריחמב
 .02-865410 יבוק
 2 + הגס תכרעמ הריכמל
 םיקחשמ 2 + חדקא + םיקיטסיו'ג
 700-ב םיקחשמ 7 + תכרעמה ךותב
 רפוע !הכוז םדוקה לכ .דבלב ח"ש

,-3 
 בצמב יאפוריא ודנטנינ הריכמל
 רוא חדקא + םיקיטסיו'ג 2 + הלועמ
 איג .ח"ש 700-ב םיקחשמ 4 +

,-7 
 שימייב יליוו םיקחשמה הריכמל
 הכרדה תורבוח + דוה ןיבורו
 זרא .האיצמ יריחמב ,תירבעב

5 
 האובנה רענ קחשמה הריכמל
 .ח"ש 99-ב קר תירוקמ הזיראב
 ןכ ומכ !סרפ לבקי רשקתיש ןושארה
 הזיראב םיגרואה קחשמה הריכמל
 6 ללוכ ח"ש 80-ב תירוקמ
 תרבוחו תוינבת רפס ,םיטקסיד
 .03-6910006 םדא .הלעפה

 ולי'צ ה

 א

* 

 רפסמ רבכ שפחמ ינא !וליצה
 תיעיבשה הרעמה תא םישדוח
 .ודנטנינ לש 1 הדלז קחשמב
 - .06-951982 סכלא !!יתוא ועישוה
 ןטק רפכב ןיס בלב יתעקתנ !וליצה
 לט ?רפכהמ םיאצוי ךיא .ודנמטקב
2 -06. 
 4 טסווק גניק קחשמב יתעקתנ
 ינאש םעפ לכב .טוליל לש חבטמב
 אוה "גאה דצמ ₪0ו%א" ול בתוכ

 המ ."תרחא השיג הסנ" הנוע
 .08-402625 ימס ?תושעל
 ןיבורב תושק עוקת !5.0.5 !וליצה
 לדגמה לע ספטל ךירצש עטקב ,דוה
 ה םויב םירוחשה םיריזנה לש הריטב
 .03-9644764 ןור ?םישוע המ .2

 קחשמב הרזעל קוקז ו!וליצה
0% 

 .03-9366392 רימע .0 15 0% -ל
 הלוהב הרזעו עויס שקבמ !וליצה
 תמולעתו סמלוה קולרש קחשמב
 םיסינ .26-ל ןנושמה למזיאה

.08- 9 
 טסווק סייפסב הרזע שקבמ !וליצה
 הנושארה הכרעמב םימדה ןויגפב .3
 רוזעא הרומתב .שימייב יליוובו
 .03-477049 ןתנוי .םיגרואה קחשמב
 ךיא .4 ללחב עסמב יתעקתנ !וליצה
 זרא ?יללחה ןוינקהמ םיאצוי
5, 
 .1 טסווק סילופב עוקת ינא !וליצה
 םע ינשה עשפה תא םירתופ ךיא
 רוזעא הרומתב ?םינעונפואה
 .1 יראלו שימייב יליוו םיקחשמב
 .02-343391 דוד
 קחשמב ונעקתנ !וליצה
 תלדב א[/גא146 א/גאפזסא
 דציכו רשוכה רדח ןכיה .ךסומה
 הרזע םיעיצמ הרומתב ?וילא םיסנכנ
 1 יראל ,טיבר ר'גור :םיקחשמב
 .03-9319075 לבוי וא ןליא .יפונסו
 קחשמב הפוחד הרזעל קוקז !וליצה
 דיל םישוע המ .האובנה רענ ו םפא
 תבותכה םע םודאה לספה
 סספ5מ 5101 סא צסשה םאמאוצ"
 ,שאה ימ לעמ רעשהו "אמצא 1.
 ?תוידיה לכ תא תאצמש רחאל
 ,סנוזמאב רוזעא הרומתב
 םרוי .דועו 505 57 5
2-, 
 . לש 13 וירמ קחשמב יתעקתנ !וליצה
 בלשה תא םירבוע ךיא .ןוסאגמ
 ,04-763831 ןצינ ?ןורחאהו יעצמאה
 .תבשב אל
 תא ךושמל רשפא ךיא !וליצה
 חירצ קחשמב תורוקה לעש תוידיה
 יוקישה םע םישוע המו ,לפואה
 .04-821026 ינד ?15 ג ץסדזסמא
 המ ,2 םיפוקה יאב 5.0.5 !וליצה
 הפיא ?הליפנה רחאל לגנו'גב םישוע
 ירפ ?קוריה לזונה תא םיאצומ
 .ברעב ,7
 . םיבר םיטסווקב יתעקתנ !וליצה
 עטקב ,ימאימב חצר :ןורחאה ןמזב
 ,תולזמה לגלגו ןגרואה םע
 לש םדוסו 1.051 זא דזאוא
 רוזעל ןכומ הרומתב .הקניאה

 .04-455068 הירא .םינוש םיטסווקב

 אז[אס (1₪51 4-ב יתעקתנ !וליצה =*
 .ה1.סאפ [א דאפ מכגאא ב ןכו
 םירחא םע עדימ ףילחהל ןכומ
 ירחא ,08-237582 זריל .קחשמב
0 

 | | רש לש ק) |

 5 + יוב םייג ףילחהל ןיינועמ -=*
 םייג תרומת ןייוצמ בצמב םיקחשמ
 רשא .בוט בצמב קחשמ + ריג
2-, 

 .138%1 ל םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ =*
 .03-883198 דעלא

 קחשמב הרזע תתל ןיינועמ =*
 .03-5321648 השמ .00 א[ 4

 םיקחשמה תא ףילחהל ןיינועמ א
 ,סוטיבוה :םיאבה
 ןודשה םעזו 1.דאאכ ספפדזאצ
 םעו םיירוקמ םיקחשמה לכ .26-ל
 שפחמ הרומתב .הרבסה תורבוח
 ןולא .םירחא םיירוקמ םיקחשמ
9, 

 סולב אצמנה ,9.5 ןב ,ןהכ ןדע =*
 תירבעב) בתכתהל ןיינועמ ,סל'גנא
 ריג םייג ילעב םידלי םַע (ןבומכ
 הגס ןכו םיעודי בשחמ יקחשמו
 פסחא 6ס0המא %428 .ודנטנינו

43 90036 .\/0) .1.44 
 .525 א.9צ אוסאמה ג.

 קחשמ תונקל ןיינועמ א
₪ 5. 09-987492. 

 בהואש ימ לכ םע בתכתהל ןיינועמ א
 הגס יקחשמ ,םידיקפת יקחשמ
 .\/12 תאו היזטנפ ירפס ,ודנטנינו
 לת ,ןח ירוזא 11 גרבנירג ,רמה ודיע
 .69379 ,ביבא

 יליוו :םיקחשמב רוזעל ןיינועמ א
 5 טסווק גניק ,םימדה ןויגפ ,שימייב
 .5 יראלו 1 יראל ,3 טסווק סילופ
 .03-7517644 ריאמ

 2 + ביירד הגמ ףילחהל ןיינועמ =*
 רפוסל הרומתב קיטסיו'ג + םיקחשמ
 רפוע .קיטסיו'ג + קחשמ + ודנטנינ
3, 

 םיפוקה יא קחשמב רוזעל ןיינועמ *
 .03-9319075 לבוי .2

 1 קינוס םיקחשמב רוזעל ןיינועמ *
 ינוי .ביירד הגמל 2 קינוסו
4,. 

 תורבוח תונקל וא ףילחהל ןיינועמ =
 310 א1גכ :דאמ תונשי אזגכ

 .6סז 1.0087 508185 1-3-ו
 .02-431592 ריאי

 םלועה הנכותה תא גישהל ןיינועמ א
 .ריבס ריחמב ,ךלש ידמימ תלתה
 .09-551177 ימר
 םידלי םע בתכתהל ןיינועמ
 ביירד הגמ הגס לע םיפורשש
 עגושמש ימ םע דוחיבו ,ודנטנינו
 20\584 הליג ,ןייפ ינוי .קינוס לע
 .םילשורי

 ,ביירד הגמ אשונב בתכתהל ןיינועמ =
 איבל .1םא1 בשחמ יקחשמו ,ודנטנינ
 .75286 ,צ"לשאר 34 ןיקשיסוא ןמצש

 יק ח ש מ
 םידיקפ ת

 .גסאס-ו כאכ תצובק תנגראתמ =<
 שורד .ןמזומ ףתתשהל ןיינועמה לכ
 יבא .םינקחשו מ"הש וז הצובקל
5-. 

 םיכובמ לוז ריחמב רוכמל ןיינועמ =*
 הקיבצ .מ"השל םיטטרושמ
1, 

 40% לש הצובקו מ"הש שפחמ =*
 .הוקת חתפ רוזאב 13-16 יאליגב
 יעור .םסוק קחשל הצור
3, 15:30 - 12:00. 

 גס ל מ"הש תופיחדב שורד =*
 חתפ רוזאב םינקחש םג רשפא םאו
 ירוא .11-14 יאליגל הוקת
 .03-93040639 תימע ,0
 .16:00 - 19:30 תועשב

 תצובקל מ"השו םינקחש םישורד =
 תמר רוזאב 10-14 םיאליגב א
 .03-6355553 ליג .ןג

 םיליחתמ תצובק םיקהל םיניינועמ =*
 הוקת חתפ רוזאב גאס לש
 03-9314988 דעלג .12-14 יאליגל

 קתו ילעב 40% ינקחש םישורד א
 9-12 יאליגב ,תוחפל הנש לש
 יתיא .ןיקצומ תירק רוזאב
75, 

 םינקחש תצובק םיקהל ןיינועמ א
 יאליגב .\כאע ל םיליחתמ מ"השו
 .09-626577 יחיבא .הינתנב 2

 רוזאב 082 תרובח םיקהל ןיינועמ א
 יאליגל ,תורבוח םע יוצר ,הילצרה
 .09-502331 דעלא .1

 דמליש תופיחדב מ"הש שורד =
 .הירהנ רוזאב 1 הגרדב םינקחש
 .04-926207 רמוע

 47 וכ
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 1 ו ! 806 תויונח תוערב ועדח = | םיקחשמל עדימ זברמ
 :םירוטילקח יבג לע הידמיטלומ יקחועמ א א ו ל שש יוענב חולאשעל תובוטח

 | ל 00 הדוטויו .הוס סמי גאב | ₪ ₪ 8 דש 7וח 0 ד
 :ה-'א םימיב בועחמ יקחועמו 8% א הגאסוה

 1 סטפ !בורקב % !8:00-09:00 תועשה ןיב
 03-5794711 'לט | .

 03-5794711 "למ קרב ינב 13 תרגכ ,מ"עב םיבועחמ גאב :הצפהו קוויש


